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REQUERIMENTO Nº 002/2021. 

O Vereador qu , ·d 

P 
, . e a este subscreve vem com devido respeito requerer a Mesa, apos ouvi O 0 

lenano e ·d p ç ·t 
. . cumpri a as formalidades regimentais, seja feito um veemente Apelo ao re,ei 0 

f Municipal , Excelentíssimo Sr. Dr. Leandro Gomes de Lima, extensivo ao MO. Secretário de 

Infraestrutura, Sr. Romero Jose da Silva no sentido de viabilizarem meios urgentes e 

necessários para construção de calçamento, na Rua João Mendes, Bairro Santa Terezinha, 

nesta cidade. 

JUSTIFICATIVA 

A presente propositura objetiva a realização de obras de pavimentação, para atender a Rua 

João Mendes, Bairro de Santa Terezinha (Fábrica) , a qual conta hoje, com uma população 

estimada na ordem de 200 (duzentas) habitantes, sendo que geograficamente, este bairro 

localiza-se praticamente no centro do Município de Gameleira, a falta de pavimentação de 

suas ruas, têm contribuído para o agravamento não só da qualidade de vida dessa 

população sofrida, como também tem tido influência negativa na saúde dessas pessoas, 

provocadas pelas constantes precipitações pluviométricas, que ocorrem naquela área 

provocando buracos e alagamentos, influindo na higiene das residências, entre outros 

• fatores, o da poeira que advém quando a rua seca após os alagamentos, há também como 

conseqüência, a proliferação de insetos e roedores entre outros. Diante do exposto, vimos 

aclamar o ilustre Plenário, a aprovação desta matéria que julgamos ser de grande relevância 

para os moradores daquela localidade. 
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