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REQUERIMENTO N°

~~ /2021, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

"Requer ao Executivo Municipal que viabilize junto
a Secretaria Municipal competente, em REGIME
DE URGÊNCIA, os serviços de limpeza e
manutenção do piso do calçadão da Avenida
Tocantins."

O Vereador que este subscreve, após tramitação regimental e consentimento dos pares
dessa Augusta Casa de Leis REQUER DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE MIRACEMA
DO

TOCANTINS,

QUE

VIABILIZE

JUNTO

A

SECRETARIA

MUNICIPAL

COMPETENTE, EM REGIME DE URGÊNCIA, OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DO PISO DO CALÇADÃO DA AVENIDA TOCANTINS.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se faz necessária, pois considerando que, de fato, a situação
envolvendo piso do calçadão da Avenida Tocantins é deveras problemática,
tendo em vista que a quantidade de matos e buracos no piso torna perigoso o
acesso em alguns trechos do calçadão da Avenida.
O calçadão da Avenida Tocantins é diariamente utilizado por uma grande parcela
da população para a prática esportiva e tráfego de pedestres. A quantidade de
matos e buracos no piso tornam o acesso perigoso em muitos trechos e em
determinados pontos se faz necessária a utilização da pista por alguns metros,
colocando em risco a vida dos que por ali passam, tendo em vista que os horários
em que o calçadão mais é movimentado, o fluxo de automóveis na Avenida é
intenso.
Considerando as intensas reclamações por parte da comunidade Miracemense
que faz caminhada, corrida ou até mesmo utiliza o calçadão para se deslocar no
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dia-a-dia, cansada de implorar pela realização de um serviço público que deveria
ser contínuo, posto que essencial para a população e, logo, para o Município.
Dessa forma, com o objetivo de facilitar a prática de atividades esportivas e
melhorar o tráfego da comunidade no local, solicito que seja determinada a
realização de serviços de limpeza e manutenção no piso do calçadão da
Avenida Tocantins, com máxima urgência possível.
Ante ao exposto, contamos com o apoio dos nobres pares desta Casa de Leis
para a aprovação do Requerimento em epígrafe.
Certo de que o pedido será atendido na maior brevidade, renovo votos de mais
elevada estima e consideração.

Câmara Municipal de Miracema do Tocantins, Gabinete do Vereador PROF.
LUCAS DE LUCCA, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2021.
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"A mudança começa pela educação."
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