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REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL A RECUPERAÇÃO DO

CALÇAMENTO DA RUA ALVARO

BIBIANO DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE

BARRA D E SANTA ROSA/PB.

REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma regimental e

constitucional, que seja oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa

Rosa, o senhor Jovino Pereira Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a

recuperação do calçamento da Rua Álvaro Bibiano de Sousa.

JUSTIFICATIVA

Após algumas reinvidicações dos moradores desta localidade,

analisamos e constamos que as reinvidicações procedem e que realmente o

calçamento encontra-se bastante deteriorado, esta rua está ficando

intransitável devido a tantos buracos, Hoje, a situação se agravou tanto que as

pessoas encontram dificuldades até para andar a pé em determinados trechos.

Ressalta-se a importância da recuperação do calçamento, devido ao grande

numero de pessoas que utilizam a referida rua diariamente.

Logo, se faz necessário e urgente que possamos focar os olhos

para resolver este problema emblemático que chega simultaneamente com a

necessidade e o aumento do numero de crianças e pessoas idosas que

circulam nesta rua.
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Diante disso, reiteramos o pedido de recuperação do calçamento

na Rua Álvaro Bibiano de Sousa, se faz necessário tendo em vista a redução

desses problemas e a prevenção de futuros transtornos. Justo que essa

medida contribuirá para o melhoramento das condições infra-estruturals e

conseqüentemente trará satisfação geral dos habitantes do nosso município.

Sala das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa, 16 de Fevereiro de 2017.

Héderson Kiarely Lins Gomes^

Vereador Proponente
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