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REQUERIMENTO Nº 005/2019


Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Arvorezinha – RS








				CLEOMAR BERTONCELLI, Vereador com assento neste Legislativo Municipal, juntamente com os demais Vereadores abaixo-assinados, vem à presença de Vossa Excelência requerer a pavimentação de 2 km da estrada  municipal que liga a Sede a comunidade de Linha Gramado. 

				J U S T I F I C A T I V A

     A pavimentação de trecho da estrada da Linha Gramado visa melhorar o escoamento da produção agrícola e pecuária, onde se destaca a produção de erva mate, pois existem indústrias ervateiras neste trecho. Essas Ervateiras industrializam erva-mate adquirida de todas as comunidades de nosso Município, agregando valor ao produto nobre de nosso Município que é a Erva-Mate. Também existem vários produtores rurais com atuação em diversas atividades agropecuárias, onde se destaca  a produção de fumo.

				O Moto Clube de Arvorezinha, que realiza etapas de Motocross na pista que está localizada na Linha Gramado, também será beneficiado com a pavimentação. 

				No trajeto onde se pretende pavimentar existem diversos moradores, a sede da comunidade da Linha Gramado e também a Escola Municipal Lídia Fornari Grando. Trata-se de um investimento que traz valorização e retorno para todo o Município em diversas áreas.

				A interligação entre a área rural e urbana da cidade também diminui as perdas no transporte de safra, dá condições para que os produtores rurais permaneçam no campo, pois valoriza o seu trabalho.  Aproxima o campo da cidade, diminui o êxodo rural e facilita o acesso a serviços públicos como saúde, educação e segurança. É obrigação do Poder Público levar qualidade de vida para a população rural. 
				
				Nestes termos,

				Pedimos deferimento.


				Sala das Sessões, 27 de março de 2019.
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