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ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA RO
"Casa José Freires de Almeida"
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Gabinete - Vereador Edinho Lins - PSB.
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REQUERIMENTO N° 022/2019, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019.

Senhor Presidente:

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, solicita à Vossa
Excelência, após ouvido o Plenário, encaminhar o presente ao Chefe do Poder
Executivo Municipal e a Secretária Municipal da Infraestrutura, REQUERENDO A
INSTALAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO COM BRAÇOS E LÂMPADAS E A
CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE CICLOVIA.na Rua João confessor, BR 104. nas
proximidades, entre a casa de show Matrix House e o assentamento vila 70. no
Município de Barra de Santa Rosa-PB e dá outras providências.

JUSTIFICATIVA

Esta Solicitação está embasada no pedido de vários munícipes, que tem como
objetivo, indicar a melhoria de visibilidade noturna do local. Tanto moradores dessa
localidade como também pessoas que praticam esporte neste trajeto, seja,
caminhando, correndo ou de bicicleta me trouxeram essa reclamação, onde sabemos
que a iluminação pública é um fator determinante para o cidadão desfrutar o espaço
público no período notumo, além de estar diretamente ligado á segurança pública.

Igualmente, outro, seria a construção de uma pista de ciciovia neste mesmo trecho,
com o objetivo de proporcionar a criação de um espaço destinado a promoção de
saúde, haja vista que será usado por pessoas para caminhadas, proporcionando
melhor qualidade de vida e bem-estar. Além, de que iria aumentar a segurança, pois
não precisariam fazer tais práticas esportivas na BR.

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

Barra de Santa Rosa - PB, 03 de setembro de 2019.
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