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Mais asfalto e recuperação de
meios-fios para atender diversos bairros
e ruas da cidade de São Sebastião
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e ruas da cidade de São Sebastião

A população de São Sebastião, graças ao trabalho desenvolvido pelo
deputado Brunelli, irá receber nas próximas semanas uma série de melhorias
urbanas como pavimentação asfáltica, construção de meios-fios e drenagem
de água pluvial (chuvas), entre outros benefícios.
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As obras serão realizadas pela Novacap em diversos pontos da cidade,
como é o caso dos bairros Tradicional e Centro, Setor Central da Cidade e Rua
do CAIC.
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O deputado Brunelli entende que as obras irão atender a antigas e
insistentes reivindicações dos moradores de São Sebastião, melhorando a
qualidade de vida das pessoas e dando conforto e segurança à população em
geral.
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Conheçam quais serão as obras e os locais que irão receber os benefícios:
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1

Bairros Centro e Tradicional: pavimentação asfáltica, fornecimento e
assentamento de meios-fios e drenagem pluvial (água das chuvas);

1

Bairros Centro e Tradicional: pavimentação asfáltica, fornecimento e
assentamento de meios-fios e drenagem pluvial (água das chuvas);

2

contorno do Parque: nessa rua serão executados serviços como
asfalto e colocação de meios-fios;

2

contorno do Parque: nessa rua serão executados serviços como
asfalto e colocação de meios-fios;

3

rua do CAIC: recuperação das bocas de lobo e asfalto;

3

rua do CAIC: recuperação das bocas de lobo e asfalto;

4

Setor Central: construção de estacionamento e recuperação das
bocas de lobo.

4

Setor Central: construção de estacionamento e recuperação das
bocas de lobo.
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