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REQUERIMENTO Nº 007/2016

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Arvorezinha – RS



				JAIME BORSATTO, Vereador do PP com assento neste Legislativo Municipal, juntamente com os demais Vereadores abaixo-assinados, vem à presença de Vossa Excelência requerer seja oficiado ao Prefeito Municipal no sentido de que seja dada atenção especial para a comunidade de Torres Gonçalves com relação a pavimentação asfáltica.

				JUSTIFICATIVA 
			     Sabendo que a administração municipal já tem junto ao Governo Federal parte dos recursos financeiros garantidos para o ano de 2017 para a pavimentação de estradas municipais, queremos salientar a importância de destinar parte desses recursos para a pavimentação da estrada que vai da ERS 332 até a sede da comunidade de Torres Gonçalves, tendo em vista que essa comunidade é uma das mais importantes do nosso Município e conta com um grande número de famílias, além de ser uma importante região produtora agrícola. 
				Encontramos diversas empresas ao longo da ERS 332 na região de Pinhal Queimado e também em direção a Linha Torres Gonçalves. Com a futura instalação do Distrito Industrial em Pinhal Queimado, é de suma importância que seja feita a ligação asfáltica para o escoamento da produção, para facilitar o deslocamento das pessoas e também para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. 

				Nestes termos,

				Pedimos deferimento.

				Sala das Sessões, 19 de julho de 2016.


JAIME TALIETTI BORSATTO				DANIEL BORGES DE LIMA	
Vereador							Vereador 


FABIO JUNIOR DE LIMA PEREIRA			TIAGO SANTIN FORNARI 
Vereador							Vereador 


DELEMAR BATISTA PANIS
Vereador


