ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA

REQUERIMENTO Nº. 013/2013
Autor(a): Luiz Francisco dos Santos Neto
Assunto: Solicita a Criação do Órgão da Defesa Civil no Município de Areia PB.

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 que seja criado o Órgão da Defesa Civil em nosso
Município, Areia-PB
JUSTIFICAÇÃO:
A cidade de Areia por ser localizada geograficamente em cima de uma
serra, os munícipes que moram próximos as encostas sofrem todos os anos com a
chegada do inverno pois os deslizamentos começam logo a surgir, foi caso do ano
passado que ouve um grande deslizamento próximo a rua Arenópoles nas
proximidades do Quebra, onde varias pessoas tiveram que abandonar as suas
residências, por sorte não ouve vitimas, outro trecho preocupante e o da rua Abel
da Silva conhecida popularmente como (RUA DA PALHA) sua encosta fica ao
lado da rodovia e todos os anos apresenta sinais de deslizamentos que fazem
aqueles moradores perde sono. Diante deste problema solicito do Chefe do
executivo a criação do Órgão da Defesa Civil em nosso Município que poderia
monitorar estas áreas de risco, construir murro de arrima onde for necessário, e o
governo Estadual e Federal também disponibiliza recursos desde que o órgão
esteja devidamente legalizado e implantado no município.
Diante da necessidade da população, faço esta solicitação através da
Câmara de Vereadores, e espero contar com o apoio dos nobres colegas Edis,
assim como sensibilidade do senhor Prefeito neste pleito.
Sala das Sessões em 12 de abril de 2013.
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