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REQUERIMENTO Nº 109/17  

 

 

CONSIDERANDO que os moradores da Rua Projetada, localizada entre as Ruas: Flora 

Metidieri e Marechal Cândido Xavier, no Bairro Vila Dominguinho, há tempos, sofrem com a 

falta de asfalto e com o excesso de poeira que invadem seus imóveis; 

 

CONSIDERANDO que, há mais de 10 anos, a Prefeitura aplicou, de forma paliativa, uma 

camada de antipó na citada via, atenuando o problema, mas, desde então, a referida via não 

recebeu as melhorias necessárias, tais como: guias, sarjetas e pavimentação de qualidade; e, 

 

CONSIDERANDO ainda que, este Vereador, desde o seu primeiro mandato, vem lutando para 

que haja melhorias naquela localidade. Estivemos no local e constatamos, mais uma vez, a crítica 

situação que precisa de uma solução urgente. Assim sendo, estamos pedindo que o atual 

Governo dê uma atenção especial aos moradores daquela via pública, realizando os serviços que 

são necessários. 

 

Diante do exposto, é que REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie 

ao Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) A Administração Municipal já tem algum projeto de melhorias para a referida via, como a 

implantação de guias, sarjetas, nivelação do leito carroçável e pavimentação com massa 

asfáltica? 

 

b) Nos últimos 10 (dez) anos, a Prefeitura realizou algum estudo ou elaborou algum projeto 

para resolver os problemas dos referidos moradores? Qual foi a conclusão desse estudo? Por 

qual motivo nada foi feito? 

 

c) Em caso negativo ao item “a”, o Chefe do Executivo poderia determinar que o setor 

competente enviasse uma equipe ao local para averiguar o problema e, posteriormente, 

elaborar um projeto para que as reivindicações dos moradores sejam atendidas ainda neste 

ano? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 28 de março de 2017. 

 

 

 
BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 

Vereador 


