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REQUERIMHNTO N° 431/2022

DO VEREADOR: PAULO BERG MELGACO

AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICITAL DE AMONTADA

SR. PAULO BERG MELGACO

Senhor Presidente,

CAMARA NIUREretifflS,
DE AMONTAE}A
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0 Vereador abaixo subscrito, no gozo de suas atribuig5es legais, vein REQUERER ao

Presidente da Camara, ouvido o Plenario, na devida forma Regimental, que seja enviado oficio

e c6pia deste Requerimento ao Sr. Prefeito Municipal, Flavio C6sar Bruno Teixeira Filho, com

tamb6m  ao  Secretario  de  Infraestrutura,  solicitando  a  construcao  de  ponte  ou  passagem

molhada de concreto que liga Pacovas ate a ]oca]idade de Pirineus, no Rio Aracatiacu.

JUSTIFICATIVA

Atualmente o trecho que liga Pacovas ate Pirineus possui uma passagem com piearra,

existindo   a  grande   necessidade   de   se   construir  essa  passagem   molhada,   por  conta  da

importancia de mantermos boas  condig6es  de trafegabilidade  aos moradores  e por conta do

grande fluxo de veiculos e pessoas que por ela transitam diariamente. Mesmo ap6s o periodo

chuvoso ainda ha dificuldade de locomocao em determinado trecho. A situagao piora na quadra

invernosa,  pois  esses  municipes  enfrentam  grandes  dificuldades,  quando  esse  determinado

trajeto fica muito dificil por conta do rio.

Ressaltamos  que,  durante  o  periodo  chuvoso,  a  falta  desse  importante  beneficio

impede  o  transporte  rural  de  pessoas  e  da  produgao  agricola,  limitando  o  desenvolvimento

social e econ6mico dos povoados, pois, as comunidades ficam praticamente isoladas e com as

chuvas,  as aguas que cortam as comunidades aumentam de volume e a populacao nao pode

atravessar.

Nestes termos, peso deferimento.

cA,ELflftgaS&g&#"ijNic!pAL

EBB:ARE®NHADA

PER®T®G®LO
R©cebido em :±£i/.±L/±±±222
Servid®r.Jhefrmd  _4(v4 `
ii!1atricuia:..±2apo  9a_i           ,,.. _

Plenario Pedro Jacinto de Oliveira,16 de novembro de 2022.
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