ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 012/2017
Autor: Ivano Cassimiro dos Santos
Assunto: Construção de uma Ponte que liga o Distrito de Mata Limpa ao
Sítio Gitó e adjacências.
Sra. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário discutido e
aprovado, que seja formulado apelo ao Sr. Prefeito de nossa cidade, Sr. Paulo Gomes
Pereira, no sentido do mesmo providenciar junto a Secretaria de Infra-Estrutura, a
Construção de uma Ponte que liga o Distrito de Mata Limpa ao Sítio Gitó e adjacências.
JUSTIFICAÇÃO:
Eu, como representante legal do povo areiense venho fazer um pedido de
socorro de um povo que há muito espera para poder transitar entre o Distrito de Mata
Limpa e o Sítio Gitó. Uma vez que no período chuvoso quando há um grande volume
de águas no rio próximo a cachoeira do Gitó onde existia uma ponte e que veio a ser
levada pela correnteza em anos passados. Hoje vejo a necessidade e a urgência em dar
condições aos moradores e transeuntes uma opção de acesso, sendo que ficam
impedidos da passagem tanto de carro, moto, animais, quanto a pé com fins diversos,
dentre eles ir ao posto médico, ir ao comércio entre outros.
Devemos também levar em consideração os alunos que precisam chegar a
Escola Abel Barbosa em Mata Limpa, como também os alunos que necessitam
deslocar-se até a cidade de Areia para estudar em escolas estaduais.
Espero contar com a compreensão dos nobres Vereadores desta Casa e da
sensibilidade do Sr. Prefeito neste pleito.

Sala das Sessões em 23 de Julho de 2017
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