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Requerimento nº 9/2019 

“Solicita informações sobre o recapeamento asfáltico das Estradas Municipais dos Bairros Oliveiras, 

Furnas, Funil, Ciriaco, Vila Élvio, entre outros.” 
 

 

 

 

 

 
Senhor Presidente: 

 

 

 

 Considerando que os moradores dos Bairros Oliveiras, Furnas, Vila Élvio, Funil, Ciriaco, 

assim como outros (Indicação 367/2017, em anexo), estão cansados de ver a Administração 

Pública adotando medidas paleativas, como “tapa-buracos” nas estradas, em vez de recapeá-las. 

 Considerando que no ano de 2018 foi aprovado nesta Casa o Projeto de Lei nº 30/2018 

para liberação de um empréstimo, que seria destinado à execução de recapeamento asfáltico para 

os bairros supracitados. 

 Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o Egrégio Plenário, que seja 

oficiado o Senhor Prefeito Municipal, para que nos encaminhe as seguintes informações sobre o 

recapeamento asfáltico dessas estradas: 

1. Quando começam as obras de recapeamento asfáltico nas estradas dos bairros 

mencionados? 

2. Quando está prevista a data de entrega das estradas recapeadas de cada bairro? 

3. Qual o cronograma para a realização das obras? Favor encaminhar lista com a 

sequência da execução das obras de recapeamento asfáltico, elencadas por bairro. 

 

 Requeiro, ainda, que seja encaminhado a esta Casa somente informações de domínio 

público. 

 

 

Justificativa: 

 

Este vereador que vos subscreve, submete o presente Requerimento em atendimento às 

constantes reivindicações dos moradores locais, que aguardam uma solução definitiva para as 

estradas, visto que a trafegabilidade das vias põe em risco a segurança dos motoristas e pedestres. 

Desse modo, pede-se urgência no atendimento ao pleito dos moradores locais, ainda mais que 

setores da Prefeitura já publicaram nas redes sociais sobre o recapeamento asfáltico nesses bairros. 
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Sendo assim, a população aguarda esclarecimentos da Administração Pública. 

 

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de fevereiro de 2019 

      

Alex Pinheiro da Silva 

     Vereador (PTB) 


