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Poder Legislativo

INDICAÇÃO N°. 011/2020/CMFA.
AUTORIA: Ver. António Luiz.
ASSUNTO: Recuperação da estrada vicinal saindo da vicinal 41 até o Distrito de Bela Vista, bem
como a recuperação dos bueiros danificados.

JUSTIFICATIVA;

Considerando o disposto no Art. 173 do Regimento Interno indico ao excelentíssimo senhor
Prefeito Municipal Adélio dos Santos, a necessidade urgente de proceder com a recuperação da
estrada vicinal saindo da vicinal 41, passando pela vicinal Beira Rio, pela propriedade do senhor
Vanderli, Raimundo dos Santos, Nonato e Seli até o Distrito de Bela Vista, bem como a recuperação
dos bueiros danificados. Tendo em vista que devido ao período chuvoso essa estrada está em
péssima condição de trafegabilidade e como é do conhecimento de todos as estradas vicinais
possuem extrema importância económica, pois são responsáveis pelo escoamento da produção
agrícola e o estado de conservação das estradas influi diretamente no custo do transporte e na
qualidade do produto transportado. Trechos de estradas ruins acabam por causar danos aos veículos,
e ás vezes até impossibilitam o tráfego, ocasionando a utilização de rotas mais longas e maiores
consumos de combustível. O acesso da população da região a serviços básicos como educação,
saúde e lazer estão comprometido. Os alunos da região enfrentam quilómetros de estradas para ter
acesso a uma educação, fato agravado pelas péssimas condições das estradas, demonstrando assim
a tamanha importância em atender tal indicação o mais rápido possível

PROPOSIÇÃO:

Os Vereadores signatários vêm na forma regimental, indicar ao Poder Executivo Municipal, após
ouvido o Plenário José Pereira Babosa, que providencie a recuperação da estrada vicinal saindo da
vicinal 41 até o Distrito de Bela Vista, bem como a recuperação dos bueiros danificados.

PLENÁRIO JOSÉ PEREIRA BARBOSA, Floresta do Araguaia - Pará, 20 de março de 2020.
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