ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Gabinete do Vereador Wendel Sant’Ana Lima”

REQUERIMENTO Nº

/ 2020

O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições
regimentais e legais, REQUER, com urgência, após deliberação do Plenário, que
se envie cópia deste ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que não
meça esforços para tomar as seguintes providências:

Solicita ao Chefe do Executivo, Sr. Edson Magalhães, que
providencie através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, com urgência, a
realização de pavimentação asfáltica nas Ruas 14 e 15 , localizada no Bairro
Fátima Cidade Jardim, ainda no ano corrente, tendo como objetivo melhorar a
via pública e assim a qualidade de vida dos moradores.

JUSTIFICATIVA
A pavimentação asfáltica no bairro Fátima Cidade Jardim, é
de suma importância para a comunidade, gerando qualidade de vida e
oportunizando melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Mormente ao
estágio de não-pavimentada, os moradores vem sofrendo com o período
chuvoso, com acúmulo de água nas vias, dificultando o ir e vir dos cidadãos,
danificando veículos e motocicletas que diariamente transitam por essas vias
fazendo manobras perigosas, podendo ocasionar acidentes graves e danificação
do patrimônio.

em serem agraciados com a pavimentação, uma vez que, ameniza os
transtornos causados pela ação do tempo, tanto período chuvoso quanto nos
períodos de seca.
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Trata-se de um anseio comunitário e um sonho das famílias

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Gabinete do Vereador Wendel Sant’Ana Lima”

A poeira levitada com a passagem dos veículos em muito tem
causado problemas respiratórios em crianças e idosos, vindo a causar um
prejuízo enorme as famílias e ao poder público. Entendemos que a melhor
alternativa para resolver essa problemática é anulando os riscos ambientais ou,
no mínimo, amenizar a situação com a aplicação de ações preventivas.
Portanto, a conclusão da construção do pavimento no bairro,
certamente irá amenizar as dificuldades da comunidade, embelezará a cidade,
sobretudo, valorizará os patrimônios residenciais.

Guarapari / ES, 30 de janeiro de 2020.

WENDEL SANT’ANA LIMA
VEREADOR/PTB
Líder do Governo Municipal
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