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REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA ESTADO

j PROTOCOLO ' PARAÍBA A CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO
oM 13oi+1 PONTO de taxistas e moto taxista do

MUNICÍPIO de barra DE SANTA ROSA /PB E DÁ

OUTRAS PROVIDENCIAS.
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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 construção de um abrigo para ponto de

taxista e moto taxista do município de Barra de Santa Rosa-PB e dá outras

providencias.

JUSTIFICATIVA:

Sabemos que existe em nosso município varias pessoas que trabalham com

serviços de taxis e moto taxis, os quais necessitam de um abrigo (praça de taxi)

especifico para atender as necessidades desses serviços como também, para se

proteger do sol e da chuva, dando assim mais qualidades aos serviços, a ordem

organizacional do trânsito e trazer mais conforto, agilidades e cidadania a nossa

população. Gomo sabemos que não há na cidade de Barra de Santa Rosa um abrigo

para pontos de táxi. Pensando nisso e com base no projeto de lei 04/2017, em seu art.

10,da organização administrativa da secretaria municipal de transporte e trânsito

SMTT, solicitamos do Poder Executivo municipal providências para que seja construído

um abrigo para ponto de táxi com uma estrutura metálica com bancos acoplados e

cobertura de acrílico ou telhas de Eternit. A construção do abrigo para pontos de taxi e

moto - taxi facilitaria o acesso dos usuários ao serviço, e somaria para a comunidade.
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principalmente no que se refere a cidadania e economia local. Pois os moradores

informam que quando precisam se locomover a outros locais com urgência, esses

serviços são essenciais, já que os ônibus cumprem determinados horários.

Logo. se faz necessário que possamos focar os olhos para resolver este

problema para tornar o ambiente mais agradável para todos que utilizam esses

serviços.

Diante disso formalizamos o pedido da construção de um abrigo para ponto de

taxista e moto taxista do município de Barra de Santa Rosa-PB e dá outras

providencias.

Saia das Sessões "Plenário Edvaldo Martins de Oliveira"

Barra de Santa Rosa/PB, 25 de Abril de 2017.
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Vereador Proponente
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