ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 25/2017
AUTOR(A): NELMA CARNEIRO CAVALCANTE
ASSUNTO: Solicita pavimentação (calçamento) da Estrada que liga a entrada do
Sítio macacos ao Engenho Triunfo e a reserva Florestal Mata de Pau ferro –
Areia/PB
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, Sr. João Francisco Batista de Albuquerque,
no sentido do mesmo providenciar junto a Secretaria de Infra Estrutura, a
pavimentação (calçamento), da estrada que liga o Sítio Macacos ao Engenho
Triunfo e Reserva Florestal da Mata de Pau Ferro – Areia/PB.
JUSTIFICAÇÃO:
A cada dia a comunidade do Sítio Macacos cresce e com o contingente de
veículos escolares, ônibus com grande quantidade de turistas e outros que por ali
trafegam para transportar água (carros pipas), ou para visitar o Engenho Triunfo
onde é bastante procurado pelos turistas e estudantes que desejam saber sobre a
moagem de cana de açúcar, e como se faz a transformação de caldo em derivados
da mesma, como também para visitar a Mata de Pau Ferro, a nossa reserva
florestal a qual temos orgulho em pertencer ao nosso município. Os turistas que
visitam o Engenho triunfo e a Reserva Florestal da Mata de Pau ferro, se deparam
com uma visão panorâmica que os deixam maravilhados.
Este calçamento irá beneficiar em muito os moradores daquela região,
como também os turistas, devido muitas vezes os ônibus serem de grande porte.
Espero que os colegas Vereadores se irmanem nesta propositura através do
voto, e o Prefeito se sensibilize executando esta reivindicação.
Sala das Sessões em 01 de Janeiro de 2017
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