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REQUERIMENTO Nº 091/19 

 

 

CONSIDERANDO que este Vereador tem percorrido os bairros desta cidade, identificando as 

suas necessidades. E, em visita ao bairro dos Morros, observamos que, principalmente, os seus 

moradores enfrentam, diariamente, muitas dificuldades na questão de locomoção, seja na 

condição de pedestres ou de motoristas; pois, as condições que se encontram as estradas têm lhes 

causado grandes transtornos, haja vista os problemas decorrentes com relação à saúde que é 

afetada devido à poeira que se levanta nos dias secos; e, também, os prejuízos financeiros com 

manutenção de seus veículos que ficam danificados com a falta de manutenção e os inúmeros 

buracos que surgem nas ruas, situação essa que torna impossível o acesso ao bairro; 

 

CONSIDERANDO que, na gestão do Ex-Prefeito Carlos Augusto Pivetta, estava inclusa a 

realização da obra de pavimentação da estrada principal que dá acesso ao bairro dos Morros, 

ficando até mesmo com as guias colocadas no local, só aguardando a pavimentação. Com o 

passar dos anos, por não haver continuidade da obra, as guias se deterioraram, e a pavimentação 

não foi feita; e, 

 

CONSIDERANDO que este Vereador, representando os moradores do referido bairro, bem 

como os demais munícipes que utilizam com frequência a estrada, vem pleitear junto ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Fernando de Oliveira Souza, a pavimentação do 

trecho da estrada, na continuação da Avenida Jaziel de Azeredo Ribeiro até o conhecido 

reservatório de água do bairro dos Morros. 

 

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

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Está prevista, na atual gestão municipal, a pavimentação do trecho de estrada, na 

continuação da Avenida Jaziel de Azeredo Ribeiro até o conhecido reservatório de água do 

bairro dos Morros? 

 

b) Já foi realizado algum estudo para a realização dessa importante obra? Em caso favorável, já 

existe uma previsão de valores a serem gastos? Existe algum prazo para a entrega dessa 

obra?  

 

c) Em caso negativo, por qual o motivo a atual gestão não poderá realizar tal obra? 

 

 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 16 de abril de 2019. 
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