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INDICA  AO  CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL,
JUNTAMENTE  COM  A  SECRETARIA  DE  OBRAS,  QUE  FAÇA  A
ABERTURA  DE  UMA  ESTRADA  NO  TRAVESSÃO  LIGANDO  A
“LINHA  SÃO  JOÃO  BATISTA”  COM  A  “LINHA  CRISTO  REI
(SERRARIA)”,  AMBAS NO SETOR 4, NO ASSENTAMENTO VALE
DO SERINGAL.

Com fundamento no que preceitua o Artigo 85 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após
ouvir o soberano Plenário, seja encaminhado este expediente indicatório ao Exmo. Senhor Jakson de Oliveira
Rios Júnior, Prefeito Municipal, visto a necessidade de atendimento da presente proposição.

“JUSTIFICATIVA”

Após ter sido procurado por moradores da comunidade, os mesmos reivindicaram a abertura da estrada no
travessão ligando as duas comunidades, “São João batista” e “Cristo Rei” (Serraria), essa ligação facilitará o acesso
dos  moradores  e  usuários  dessas  localidades,  encurtando  as  distâncias  entre  as  mesmas,  segundo  os
moradores poderá diminuir  até 9  km de estradas,  facilitando assim a vida das pessoas que ali  transitam
diariamente no exercício de suas atividades econômicas, entre outras. Esse serviço é uma cobrança antiga dos
moradores, e também é uma antiga promessa da equipe responsável pelo serviço municipal. Sendo assim,
pedimos que seja realizada a abertura dessa estrada o mais rápido possível, possibilitando a passagem aos
moradores e demais pessoas que trafegam na região; este serviço não levará muito tempo, uma vez que são
aproximadamente 4 km de estradas, sendo que deste já foi feito a metade do total, restando apenas 2 km para
finalizar.

Então,  senhores  Vereadores,  peço  o  apoio  dos  nobres  na  aprovação  dessa  Indicação,  pois  essa  obra  é
fundamental para as comunidades, e o trabalho de construção garante a melhoria no transporte escolar e
também melhores condições para que a população possa circular por ela, evitando dar uma longa volta por
outros caminhos, sendo que existe possibilidade de resolver essa questão.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 31 de maio de 2021.
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