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 	                  Câmara M u n i c i p a l  D e  Vereadores de Ar v o r e z i n h A

        “Arvorezinha, Capital Nacional da Erva-Mate e do Melhor Chimarrão”




Rua Agromate, 645, centro, Arvorezinha – RS – Fone: (51) 3772-2365 – Fax: (51) 3772-2352 – CEP: 95995-000
	www.camaraarvorezinha.com.br - E-mail: camaraarvore@viavale.com.br  -  “Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas.”
REQUERIMENTO Nº 006/2020

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




				DANIEL BORGES DE LIMA, Vereador 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 realizar a manutenção da estrada que leva ao Perau de Janeiro, fazendo melhorias e o alargamento da mesma.

			            JUSTIFICATIVA

     O Perau de Janeiro é um dos principais pontos turísticos do nosso Município e é visitado regularmente por muitas pessoas (conforme comprova as fotos anexas). Ocorre que os ônibus encontram dificultadas em fazer o trajeto devido a estrada ser muito estreita em diversos pontos, fazendo-se necessário o alargamento da mesma.
     Além disso, a estrada encontra-se em mau estado de conservação, dificultando a passagem dos veículos que levam os turistas e os próprios moradores daquela região do Município.
                    Salientamos ainda que é de grande importância  fomentar o turismo em nosso município, mas  para isso é preciso que o Poder Executivo realize melhorias mínimas para ao menos dar boas condições para que os turistas possam visitar o Perau de Janeiro, que é um atrativo natural em destaque na região e já conta com infraestrutura particular que oferece o ecoturismo aos visitantes.   
    Diante do exposto, solicitamos ao Executivo Municipal que faça urgentemente as melhorias necessárias naquela estrada.
				Nestes termos,

				Pedimos deferimento.

				Sala das Sessões, 20 de maio 2020.


DANIEL BORGES DE LIMA				SUELI LODI GIORDANI		
Vereador							Vereadora

TIAGO FORNARI						JAIME BORSATTO
Vereador							Vereador

MARISA PARISOTTO
Vereadora
Alunos de Ijuí/RS
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UFRGS em visita ao Perau de Janeiro
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Estudantes da Alemanha
file_9.jpg

file_10.wmf



			  	

