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       REQUERIMENTO Nº 068/2015

Ao
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo
Sr. Vinícius Carvalho de Araújo

                             Os Vereadores que abaixo subscrevem, requerem que após tramitação 
regimental e aprovação dos demais Edis, seja enviada a solicitação abaixo à Exmª 
Prefeita Municipal, Srª Maria Virgínia do Nascimento Ferraz;

-  Que o Executivo Municipal providencie no menor espaço de tempo possível as 
seguintes melhorias no Bairro Água Branca e em especial na rua Orlando José 
Esteves e na sua paralela:

- cascalhamento 
- captação e desvio de águas pluviais
- instalação de luminárias nos postes

JUSTIFICATIVA :
"  Tal solicitação se deve ao fato de que os moradores daquele bairro tem nos procurado 
com freqüência solicitando nossa intermediação junto ao Executivo para que as 
providências acima listadas sejam solucionadas. 
     É importante ressaltar que está se iniciando a época das chuvas e o cascalhamento e  
captação e desvio das águas pluviais se faz necessário já que o barro além de dificultar o 
acesso às residências, muitas vezes invade as mesma causando muito trabalho para 
limpeza, prejuízos materiais e acidentes.     
     Quanto à instalação de luminárias nos postes, é um item que aumentará 
consideravelmente a sensação de segurança dos moradores, principalmente daqueles 
que por um ou outro motivo, chegam mais tarde em suas residências.
      Acreditamos que atendendo a estas três solicitações o Executivo estará contribuindo 
de maneira eficaz para a melhoria das condições de urbanização do bairro Água Branca, 
que já conta com um grande número de residências habitadas e várias em construção.

                                                                           Rio Novo, 16 de Setembro de 2015.

Vinícius Carvalho de Araújo                        Dulcimar Prata Marques 

Guilherme de Souza Nogueira                      Allan Martins Dutra Borges

Carlos Alberto do C. Mattos                         Dionísio Da Dalt Netto

Eder Lima Moreira                                        José Adriano T. Xavier

                        
Sebastião José Esperança
                                                                                      




