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Câmara Municipal de Barra de Santa Rosa
Casa "José Freires de Almeida"
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Secretaria Geral
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REQUER DO GOVERNO DO ESTADO DA

PARAÍBA A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA

RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO

MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

REQUEIRO, ouvindo o Plenário na forma Regimental e Constitucional

que sendo aprovada a propositura seja oficiado o senhor Ricardo Vieira

Coutinho Governador do Estado da Paraíba no sentido de providenciar com

urgência urgentíssima a pavimentação asfaltica da Rua Nossa Senhora da

Conceição no Município de Barra de Santa Rosa/PB e dá outras providências.
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JUSTIFICATIVA

O pedido de pavimentação asfáltica da referida Rua se faz necessário

em virtude da situação que a pavimentação se encontra, devido aos buracos

aberto no calçamento ao longo de sua extensão. Também devemos levar em

consideração que na mesma Avenida está localizado o posto de saúde Nossa

Senhora da Conceição, onde os pacientes e moradores sofrem freqüentemente

com a poeira provocado pelos os automóveis que transitam, rapidamente pelo

local.

Nossa pretensão com essa propositura é dotar a cidade de melhores

condições de acessibilidade e trafegabilidade, considerando que a rua que será

diretamente beneficiada tem um importante órgão publico, a exemplo o posto

de saúde Nossa Senhora da Conceição, na Rua Nossa Senhora que dispõem

de importantes estabelecimentos comerciais e dar acesso a BR-104 que ligam
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Barra de Santa Rosa a Remígio, Damião, Cuité, Picuí, Sossego, Baraúnas. Frei

Martinho, Pedra Lavrada, Cubati, Nova Palmeira, Nova Floresta e demais

centros urbanos do nosso país.

Razão pela qual, registramos que apesar da pouca idade esse jovem

município que completa 59 anos de Emancipação Política em 08 de Maio de

2018, reivindica a sua sensibilidade política, espírito público, conhecimento e

responsabilidade de Vossa Excelência na condição de Governador do Estado

da Paraíba para no ato de reconhecimento possa autorizar a realização dos

serviços pleiteados, considerando que os mesmos são da maior importância.

Diante disso, a pavimentação asfaltica da referida avenida será de

extrema importância para todas as pessoas que transitam pelo local

diariamente. Justo que essa medida contribuirá para o melhoramento das

condições infra-estruturals e conseqüentemente contribuirá para amenizar os

problemas de saúde provocado pela poeira, e todos os transtornos que a falta

de asfalto vem provocando.

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

Barra de Santa Rosa. 30 de Agosto de 2017.

Gué'd^ Monteiro

Verea(^r Proponente
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