ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 011/2017
Autor(a): VEREADORES SUBSCRITIOS
Assunto: Solicita Aquisição de uma Patrol e uma Retroescavadeira

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 enviar a esta Casa
Legislativa Projeto de Lei, para aquisição de uma PATROL e uma
RETROESCAVADEIRA que se faz necessário em nossa cidade.

JUSTIFICAÇÃO:
Sabendo que outros municípios vizinhos conseguiram a aquisição deste
tipo de máquina através de parcerias com os Governo Estadual e Federal e que
nós vereadores acima citados solicitamos do Chefe do Poder Executivo Municipal
a aquisição destas duas máquinas, que e tão esperada por todos que residem na
zona rural do nosso município, são pessoas que sofrem todos os anos no período
de estiagem com a falta de água e também com as estradas que ficam em péssimo
estado. Com a aquisição destas duas máquinas seria possível a construção de
pequenos açudes e barragens, bem como a melhoria das estradas da zona rural,
estradas que precisam esta em bom estado, para o escoamentoda produção do
pequeno agricultor, transporte dos estudantes etc. Assim estaríamos todos
contribuindo para o desenvolvimento da zona rural trazendo melhorias que iram
beneficiar a vida do homem do campo.
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Espero contar com a sensibilidade dos colegas neste pleito como também
do Senhor Prefeito.
Sala das Sessões em 11 de janeiro de 2017.

LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO
Vereador
ANA PUALA GOMES P. GONZAGA ________________________________
GILBERTO JOVENTINO PAULINO _______________________________
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SEVERINO PEREIRA F. DA SILVA _______________________________
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