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Estado do Rio Grande do Norte
Municlpio de Pau dos Ferros

Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato
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Francisca ltacira Aires Nunes

Presidente da Câmara Municipal de Pau dos terros - RN

EMENTA: Requêr O recapeamento asfáltico da rua Tertuliano Sinfrônio de Souza, no bairro

são vicente de Paula, na cidade de Pau dos Ferros, RN.

O Vereador abaixo assinado submete à apreciação da Douta Mesa, para que seja

discutida e submetida ao esclarecido Plenário, a seguinte INDICAçÃO:

Requer à Chefe do Poder Executivo, Sra. Marianna Almeida Nascimento, que seja

feito o recapeamento asfáltico da rua Tertuliano Sinfrônio de Souza no bairro são Vicente de

Paula, na cidade de Pau dos Ferros, RN.

JUSTIFICANVA:

A cidade de Pau dos Ferros possui parte de seu sistema viário pavimentado,

basicamente atendendo a região central da cidade. Durante o período chuvoso em decorrência

do péssimo escoamento das águas, formam-se inúmeras poças que dificultam o tráfego da

população, além de propiciar condiçôes para proliferação de insetos transmissores,

estabelecendo vetores de doenças que acometem principalmente as crianças.
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O recapeamento desta rua, constitui-se em uma obra de elevada

abrangência social, pois a execução do projeto ora pleiteado, dotará as ruas de um escoamento

superficial, melhoria no fluxo de trânsito, facilitando assim, as condições de mobilidade urbana,

reduzindo substancialmente o acúmulo de águas, e consequentemente erradicando os focos de

doenças melhorando a qualidade de vida da população beneficiada.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pau dos Ferros - RN,25 de outubro, de 2022.
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