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^  CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE STA. ROSA
CASA JOSÉ FREIRES DE ALMEIDA

^KEQUERIMENTON® 027/2019.

REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL A RECUPERAÇÃO DAS

SEGUINTES ESTRADAS VICINAIS: SITIO

FECHADO, MILHA, MAXIXEIRO, RAMADA,

RIACHO DO SANGUE, MALHADA DO RIACHO

DO SANGUE, CABAÇAS E CAIANA NA ZONA

RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA

ROSA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

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, soíicitan^ a recuperação

das estradas acima citadas em caráter de urgência.

JUSTIFICATIVA

A população da zona rural do nosso município sente a

necessidade de ter suas estradas recuperadas, devido às dificuldades que

enfrentam para trafegar até a sede do município, tendo em vista principalmente

o transporte do alunado que reside nestas regiões.

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

para resolver este problema emblemático que chega simultaneamente com a

necessidade desses cidadãos.

Diante disso, a recuperação destas estradas trará benefícios para

toda a população destas localidades, além de facilitar o tráfego de habitantes
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ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE STA. ROSA
CASA JOSÉ FREIRES DE ALMEIDA

Diante disso, a recuperação destas estradas trará benefícios para

toda a população destas localidades, além de facilitar o tráfego de habitantes

que diariamente trafegam por estas estradas, amenizando as dificuldades e

aliviando a situação daqueles cidadãos.

REQUEIRO ainda à Mesa, na forma Regimentai, depois de ouvido o

^  Plenário, caso seja aprovado, oficiar ao senhor Prefeito Municipal, soiicitando-

Ihe as seguintes informações;

1 - Diante do acima exposto, a Prefeitura Municipal, juntamente com a

secretaria competente, pretende realizar o serviço de reforma da praça citada

acima?

2 - Se a resposta do Item 1 for positiva, qual a data prevista para a

realização da reforma?

3 - Se negativa a resposta do item 1, qual o motivo?

4 - Outras informações pertinentes. ^

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

Barra de Santa Rosa, 20 de Setembro de 2019.

/

^José Elmir de Sousa

Vereador Proponente
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