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REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL A CONSTRUÇÃO DE UMA

PASSAGEM MOLHADA SOBRE O TRECHO DO

SITIO PÉ DE SERRA QUE DÁ ACESSO AO

SITIO FECHADO.
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REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma Regimental e Constitucional, que

seja oficiado o Prefeito Gonsíitucionai de Barra de Santa Rosa, o senhor Jovino Pereira

Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a construção de uma passagem molhada

sobre o trecho do sitio Pé de Serra que dar acesso ao sitio fechado e dá outras

providencia.

JUSTIFICATIVA

W
A passagem molhada além de beneficiar com rapidez e segurança o transporte

para esta localidade, os moradores da comunidade rural sabem exatamente o quanto é

útil esse empreendimento, obra simples que garante a travessia segura de córregos,

riachos e rios, comuns na zona rural, a construção dessa obra irá beneficiar os

moradores de varias comunidades da zona rural do município, que ficam sem

condições de transitar em períodos chuvosos. A construção dessa passagem molhada

na comunidade pé de serra é um antigo sonho daqueles moradores, já que no período

chuvoso as principais vias de acesso ficam totalmente intrafegáveis, inviabilizando

todos e quaisquer tipos de deslocamento, inclusive de profissionais que necessitam

realizar atendimentos urgentes nas áreas de saúde, assistência técnica, assistência

social, educação já que inviabiliza inclusive a passagem do transporte escolar

provocando evasão dos alunos, e ainda sérios prejuízos econômicos aos agricultores
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familiares, comerciantes e consumidores, fato bastante negativo afetando diretamente

o crescimento educacional, social e econômico do município.

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

este problema emblemático que chega simultaneamente com a necessidade dos

habitantes que residem nesse município.

Saia das Sessões "Plenário Edvaldo Martins de Oliveira"

Barra de Santa Rosa/PB, 07 de Junho de 2019,

iosé Elmir de Sousa
Vereador Proponente
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