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REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO SOBRE A
POSSIBILIDADE  DE  EXECUÇÃO  DO  SERVIÇO  DE
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA RURAL ANTONIO
SPRICIDO - ÁGUA DO MATÃO

Fui  procurado  por  vários  moradores  da  Água  do  Matão,  que
solicitaram nossa intervenção junto à Administração Pública Municipal, visando a possibilidade
de execução do serviço de pavimentação asfáltica de 2 (dois) quilômetros da Estrada Rural
Antonio Spricido.

Esclarecem  os  moradores  que  há  anos  pleiteiam  esse  tipo  de
infraestrutura  junto  ao  Poder  Público,  mas  infelizmente  sem  sucesso,  esperam  que  atual
gestão possa concretizar essa obra, que para eles seria a realização de um sonho.

Cabe destacar que a referida Estrada é muito utilizada por vários
munícipes que residem em divesas chácaras e sítios, que todos os dias se deslocam para o
centro de Assis, para suas atividades laboriais e utilização do comércio.

Outro  fator  preponderante  que  viabiliza  a  execução  do  serviço
supracitado é o fato de que a "Estrada do Matão" dá acesso ao Asilo São Vicente de Paula, ao
Estande de Tiro do Tiro de Guerra de Assis e também a um Pesqueiro, que é muito utilizado
pelos municípes que encontram ali momentos de laser, entretenimento e convívio familiar.

 
Ante o exposto,  Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas

as  formalidades  regimentais,  seja  oficiado  ao  Prefeito  Municipal,  Senhor José  Aparecido
Fernandes,   solicitando que Sua Excelência preste a esta Casa de Leis,  após consulta ao
departamento competente, as seguintes informações:

a) Existe a possibilidade da Municipalidade providenciar a da execução do
de pavimentação asfáltica de 2 (dois) quilômetros da Estrada Rural Antonio Spricido?

b) Se positivo, qual a previsão para que isso ocorra?

c) Se negativo, justificar

SALA DAS SESSÕES, em 25 de maio de 2021.

GERSON ALVES
Vereador - PTB 
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