ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 008/2014
Autora: Nelma Carneiro Cavalcante
Assunto: Solicita Construção de Redutores de Velocidade (lombadas)
com sonorizadores antes de 100 a 200 metros da lombada

Sra. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, Sr. Paulo Gomes Pereira, no sentido do mesmo providenciar junto a
Secretaria de Infra Estrutura, a construção de redutores de velocidade, quebramolas, ou lombadas com sonorizador antes de 100 a 200 metros da lombada, nos
seguintes locais: início da Rodovia 079 (que liga a cidade de Areia a cidade de
Remígio e vice-versa) mais precisamente perto do Posto de Combustível “Posto
Cidade de Areia”, próximo a Escola Estadual Carlota Barreira. Na mesma
rodovia que liga a cidade de Areia a Remígio, precisamente a comunidade de Chã
de Jardim próximo ao restaurante “Vó Maria”.
O local seguinte teria início da rodovia 087 que liga a cidade de Areia ao Distrito
Santa Maria e vice-versa, próximo ao Hotel Triunfo.

JUSTIFICAÇÃO:

Em audiência com o Superintendente do D.E.R. em João Pessoa, os
Vereadores da Câmara de Vereadores “Casa de Manoel da Silva” , reivindicaram
naquela oportunidade estes redutores de velocidade onde fomos informados que
a construção dos mesmos seria de competência da Prefeitura através da Secretaria
de infra-estrutura, por se tratar de zona urbana, mas o D.E.R. poderia contribuir
enviando Engenheiro para orientar sobre esta construção desde que fossem
solicitado através de ofício.

Rua Dr. Cunha Lima, S/N - Centro - CEP 58.397-000 - Telefax (83) 3362 2469
CGC: 12920187/0001-20
E-mail: vereadoranelmacarneiro@hotmail.com

ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
A população aguarda apreensivos, pois estes redutores de velocidade são
de grande importância para evitar outros acidentes, pois já aconteceram nestes
locais acidentes com vítimas fatais.
Necessário se faz também, a solução sobre uma árvore localizada no
cruzamento da Rua Fernando dos Santos Leal, em frente ao Posto “Cidade de
Areia” pois a mesma está causando preocupação, pois se trata de uma árvore de
grande porte, que já se encontra com sua estrutura comprometida correndo risco
de cair sobre as casas próximas ou sobre carros e pessoas que ali residem e
passam.
Certo de contermos com a sensibilidade do Sr. Prefeito, através da
Secretaria competente, solucionando estes problemas, agradecemos
antecipadamente.

Sala das Sessões, em 18 de setembro de 2014.

NELMA CARNEIRO CAVALCANTE
Vereadora

VEREADORES SUBSCRITOS:

ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA ________________
CARLOS ROBERTO DA SILVA __________________________
CÍCERO CASSIMIRO DOS SANTOS _____________________
EDVALDO BATISTA DE SOUZA ________________________
GENILDO FERNANDES DE SOUZA _____________________
GILBERTO JOVENTINO PAULINO ______________________
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SEVERINA RAIMUNDO DA SILVA _____________________
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