REQUERIMENTO Nº 20/2021

REQUEIRO a Mesa, na forma regimental, com observância das disposições
regimentais, que seja expedido oficio ao Exmo. Deputado Federal Ricardo Izar, solicitando
auxilio na forma de emenda parlamentar, juntamente com o Governo Federal e Estadual, para
a pavimentação asfáltica no Bairro do Campo, Estrada Municipal Principal, PDB – 227, com 8
Km de extensão e que dá acesso à escola do Bairro, a diversas Microempresas, as cidades de
Toledo e Extrema em Minas Gerais e a Rodovia Fernão Dias.

Justificativa:

Este pedido se faz importante, para conceder acesso seguro dos alunos a escola do
Bairro, sendo um investimento necessário a a infra-estrutura do local, visto que possui
pequenas fábricas que são fonte de renda de diversos moradores da comunidade e dá acesso
a outras cidades, como Toledo e em especial Extrema que possui o maior polo de
desenvolvimento empregatício da Região.
Destarte que, o Bairro é bastante populoso, bem como, a estrada que irá receber o
asfalto está em ótimas condições, com largura e estruturas adequadas a implantação da
pavimentação.
Em anexo a este requerimento, encaminho as fotos referente a localidade e um abaixo
assinado da população local.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento e sem mais para o momento,
reitero os mais elevados votos de estima e consideração.

Casa do Poder Legislativo “Vereador Lázaro Benedito de Lima”
Pedra Bela, 11 de maio de 2021

Vanderlei Lopes da Silva
- Vereador – Autor

APOIO:

Adão Moacir Ferreira
- Vereador -

Daniel Marciano Basílio
-Vereador-

Isaac Ferreira Gomes
- Vereador -

Natal Aparecido de Lima
- Vereador -

Anderson Luiz Cenciani
- Vereador -

Filomena Aparecida Janine
-Vereadora-

José Luiz Leonardi
- Vereador -

Roseli Jesus Amaral Leme
- Vereadora –

ANEXO I

Mapa: Estrada que irá receber a pavimentação. (Google Earth)

Metragem da Estrada que irá receber a pavimentação. (Google Earth)

ANEXO II


Imagem do início da Estrada, na Via Valdomiro Batista Cesila (Interestadual)

ANEXO III


Imagem do fim da Estrada, fazendo divisa com Toledo/MG.

ANEXO IV


Acesso à Escola da Comunidade do Bairro do Campo.

ANEXO V


Caminho/Estrada, demonstração da estrutura e condição para receber a pavimentação

