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Câmara Municipal de Barra de Santa Rosa

Casa "iosé Freires de Almeida"

CNPJ 02.262.190/0001-40

Gabinete do Vereador "ALEX SILVA OLIVEIRA" - PHS

ENTO N° 025/2017.
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REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA ESTADO

DA PARAÍBA A DISPONIBIUZAÇÃO DE UM
VEICULO PERMANENTE PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DA

COMUNIDADE DO SALGADO DO SOUTO NO

MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB E DÁ

OUTRAS PROVIDENCIAS.

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 disponibilização de um veiculo permanente

para atender a população da comunidade do salgado do Souto no município de Barra

de Santa Rosa-PB e dá outras providencias.

JUSTIFICATIVA:

Sabemos das dificuldades enfrentadas pelas pessoas desta comunidade para se

deslocar ate a sede do município que fica a aproximadamente 26 Km de distancia.

Também sabemos que a maioria das pessoas que moram nessa comunidade são

pessoa carentes que não tem condições de comprar um carro para fazer esse

deslocamento ou ate mesmo abastecer uma veiculo para fazer esse trajeto. Por esse

motivo é de fundamental Importância que o senhor prefeito disponibilize um veiculo

permanente para atender as necessidades das pessoas carentes desta comunidade.

Logo, se faz necessário que possamos focar os olhos para resolver este
problema e proporcionar um transporte digno e confortável para as pessoas carentes
desta comunidade.

Diante disso formalizamos o pedido da disponibilização de um veiculo
permanente para atender as necessidades da população da comunidade do salgado do
Souto no município de Barra de Santa Rosa-PB e dá outras providencias.

Sala das Sessões "Plenário Edvaldo Martins de Oliveira"

Barra de Santa Rosa/Ptí, 19de Abril de 2017.

ILEX SILVA OLIVEIRA

Vereador Proponente
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