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—  REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

fpifOTOCOLü MUNICIPAL A PAVIMENTAÇÃO DA RUA:

Em,_Ü/_OS_/_a^:í~l ANTONIO josé dos santos e dá

outras providencias.

CâFiwra ■ icJoal Of
ct^ ,níy RoS

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

pavimentação da Rua Antonio José dos Santos e dá outras providencias.

justificativa

o calçamento na referida localidade possibilitará uma adequada via de

acesso e passagem dos moradores dos logradouros, bem como das pessoas e

veículos que utilizam das ruas como passagem, alem disso, evita ou reduz a

formação de lamaçais, bem como o aumento de doenças, haja vista que a falta

de pavimentação propicia o acumulo de poças d'água que são fatores de

contribuição para o aparecimento de doenças como: a dengue, em épocas de

chuvas quando a o registro de precipitações, e de poeira na ausência de

chuva. A pavimentação contribui, assim, para a saúde dos moradores, alem de

valorizar o citado logradouro.

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

resolver este problema emblemático que chega simultaneamente com a

necessidade desses cidadãos de terem acesso a uma infra-estrutura digna e

de qualidade.

Diante disso, a pavimentação destas ruas será de extrema importância

para todas aquelas famílias que convivem com essas dificuldades. Justo que
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essa medida contribuirá para o melhoramento das condições infra-estruturais e

conseqüentemente contribuirá para a satisfação gerai dos moradores daquela

localidade, bem como, de todos os habitantes do nosso município.

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

Barra de Santa Rosa, 17 de Agosto de 2017.

dex Silva Oliveira

Vereadores Proponentes
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