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Requerimento nº 141/2017

Autor: Jordão de Amorim Ferreira

À 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo
Sra, Dulcimar Prata Marques

O Vereador que abaixo subscreve, requer que após 
tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio 
Novo Sr. Ormeu Rabello Filho 

- Solicito providências com relação ao Bairro Renascer, que são elas:

    1- Seja designado um varredor constante para a rua Hélio de Souza Pinto;
    2- Capina em torno da quadra poliesportiva;
    3- Implantação de holofotes na quadra;
    4- Expansão do cemitério municipal;
    5- Que seja construída uma praça portando um altar para celebração de 
        missa anual feita no dia de Nossa Senhora Aparecida;
    6- Implantação de quebra molas na altura do “bar da Leninha”, próximo
        ao bar do Pedro Alvim e quadra poliesportiva na Rua Hélio de Souza 
        Pinto;
    7- Pavimentação asfáltica para a Rua Hélio de Souza Pinto;

JUSTIFICATIVA: O Bairro altamente populoso tem um fluxo muito grande de 
pedestres, principalmente em épocas festivas. No dia de Nossa Senhora Aparecida o 
Bairro recebe vários pessoas dentre elas turistas que apreciam os eventos efetuados no 
bairro, TODA a população vem se queixando do abandono com relação à rua: Helio de 
Souza Pinto, Rua esta que está cheia de lixo e mato, a quadra em questão fica muito 
escura à noite onde essa é frequentada por meliantes que tiram a segurança dos 
moradores da região, essa rua é de suma importância e extensão. As melhorias 
solicitadas à cima terão benefícios não só aos moradores, mas também aos visitantes 
que prestigiam um grande evento (canoagem).

Sala das Sessões “Messias Lopes”,  02 de junho de 2017

Jordão de Amorim Ferreira
      Vereador proponente


