ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA

REQUERIMENTO Nº. 008/2017
Autor: Francisco dos Santos Júnior e Outro.
Assunto:Solicita a construção de um muro de arrimo por trás da Rua Abel da Silva, na PB
079.
Sr. Presidente:
Venho por meio dessa requer a V. Exa. na forma regimental após ouvido o
plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, Senhor João Francisco Batista de Albuquerque, no sentido do mesmo providenciar
junto à Secretaria de Infraestrutura a construção de um muro de arrimo por trás da Rua Abel
da Silva na PB- 079na cidade de Areia.
JUSTIFICAÇÃO:
Bem sabemos que o terreno localizado por trás da Rua Abel da Silva, ou seja, no quintal dos
moradores da mesma, tem um declive de barro muito alto e constantemente sofre
deslizamentos, principalmente em épocas de inverno, pondo em risco a vida e a moradia da
população da rua. O muro de arrimo ou muro de contenção é um tipo específico de muro que
serve para suportar a terra além de isolar o terreno. Ele é uma solução de segurança para
terrenos em declive. O muro de arrimo serve para “ segurar” a terra da parte que for mais alta
entre os dois lados da acomodação, isto é, estabilizando a pressão e contendo a terra com risco
de desmoronamento para que ela não ceda. O muro irá segurar uma quantidade significativa
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de terra que é pesada e fica ainda mais quando chove protegendo de quaisquer riscos a
população residente no local e os veículos que trafegam na PB 079
Por isso, desde já requeiro através desta Casa, e espero contar com o apoio dos nobres
colegas Edis neste pleito, e a sensibilidade do Sr. Prefeito.

Sala das Sessões em 03 de agosto de 2017
_________________________________________________

Francisco dos Santos Júnior
Vereador
VEREADOR SUBSCRITO:
JOÃO CARLOS RIBEIRO SILVA _______________________________________
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