
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves,1001.
CEP. 68.030.290 -Santarém -Pará
CNPJ n°  10.219.202/0001-82

Democracía
Cristã

GABINETE D0 VEREADOR ANDRE NOBRE PASTANA - DC

REQUERIMENTO N°   35C7  /2o2o                                            „:

Senhor presidente,                                                                                          /<
Senhora e Senhores Vereadores:

•oÓ-

0 riiembro  deste  Poder,  fazendo  uso  das  prenogativas  que  lhes  são  conferidas  pelo
Regimento lntemo, art. 51, vem respeitosamente REITERAR solicitação feita por meio
do  REOUERIMENTO  N°  1.194A019,  aprovado  por  unanimidade  por  este  poder
Legislativo  Municipal,  para  que  de  foma  urgente  e  imediata,   após  a  necessária
tiamitação  legal  e  regimental,  em  seguida  a  aprovação  dos  ilustres  membros  do

##podpà:n*ioio#j:,eEdí#i|as%ge#:ÍeàncÀaGaüKeLeàtíss#çAS,e£::iT=àeoit:
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca/SEMAP, incluir na programação municipal
as necessárias providências com respeito a:

BEE::  RECUPERAÇÃO,  COM  EMPIÇARRAMENTO  E  TERRAPLENAGEM
DO   RAMAI.   DA   COMUNIDADE   DE   BARREIRA   DO   TAPARÁ,
REGIÃO D0 TAPARÁ.

JUSTIFICATIVA

Senhora  e  Senhores Vereadores
carente de infraestrutua. E

ercebe-se  que  grande  parte  da  área  rural  ainda  é
uação que requer o empenho deteminado do Poder

Público e da sociedade como um todo, considerando que esse é um dos pilares para se
garantir a qualidade de vida e permamência das famílias na área rural, até porque, quanto
melhor  o  acesso  das  vias,  vicinais,  RAMAIS  e  estradas,  melhor  as  eondições  de
trafegabilidade  para  o  escoamento  da produção  agrícola do  produtor rural,  daí  nossa
reivindicação  em  nome  dos  moradores  que  são  atendidos  pelo  referido  ramal,  com
serviços gerais de tenaplenagem e empiçarramento; pois em época invemosa, o mesmo
fica intrafegável, prejudicando o ir e vir dos comunitários e o escoamento da produção,
pelo dificil acesso que o mesmo apresenta devido ao seu atual estado de conservação.
0 presente pleito é reivindicado pelos moradores da Comunidade de Barreira do Tapará,
região do Tapará, por meio de suas lideranças.
Que desta decisão seja dado conhecimento as lideranças da Comunidade de Barreira do
Tapará, região do Tapará.

Sala das sessões, Plenário Benedito Magalhães, em              de fevereiro de 2019.

``ANDRÉ DO RAIO-X"
Vereador -Democracia Cristã/DC



FfiDERLgGlsmT[vÜ
CÃmmmNlüFAI,I]ESANTARlm
Àüeftida E}r. Ány5âa CharMes, 10C]`
C:EP. 68.030£9Ü ~ SSmarÉm - Püri
CNPJ n° 10.219.202/Üoül-$2

DemtMr#eiE
atisE

£Ê±EEFE_TELDQVE"4Pp_R±PíD_HÉ_HOEH±P_ffi:rffi±

f.ó#`¥Fg#~`ú„++f¥çgía¥âãf~Í#£€j£5,€àgúTá€*#:*àS

REquE"ENTO Na j !a£t  #¢|9Ü                           it+ 4irÀ;Ftj&:£.E^,**#*g
t, Í`{.  W#Tmru
-,.,- S;£.`    £#  f

Eti`Est-U8,.,,"`Íí

Srir Presídgntih
Smhft" ç S¢nhQr!Bs Yema±lorffi: iüt#E",

i      `,é:„ütàÃrj{?

0 membm dest€ püder, famdff " dÊs prE"ffaü¥as quÊ lhe§ sãü c®nífidas pelo
Hçrime"tolntemodÊst€Pod€rl,ggísktivü,arl5]]requer,apd5ostrámites]pçgpmíris
€  cm  a  "ir#e  dü  süb.mno  P]fflário]  s¢a  enümçada  ®rre"ondéncia  aü
F*ff elentíssim  SmhoF  Pmfütü  Mtmi€ipal  d€  S"tiüém*   FRj"HS€O  NÉLIO
àGUIAR   DÀ   SILVÀ,   §Glicitaiido   a   S¢cite*arij:[   Mtricipa]   d£   Agri#u]tuia   ¢
Pe"ffiEMÀP]  ±ncmr  "  pmgrmaçãS  mtmicipal  as  nc€essãria£  pmvídências  com
z"ito a=

BE&: RECÜpERÁÇÃO, &*OM EMpiç`ARmMErmo E TEitRAPLENAG"
m   mMÀL   DÀ   COMur"ÀDE   nE   mRmp.mLà  m  TÁPÁRjiq
REGIÃO D0 TÁPÁRÁ.

caf"t¢ de ÍnfiaBgmifti[a+ É
PúbLi€o e da soci€dad€ c®mo
gara"ü a qmlídad€ de rida
mÊlhor  o  EEe"  da£ vias,

parte  da
¢quE rit}d @Á `çmpemo dstãmriaÉ do riLe;

üé
q?msyídgr¥#aq qqE ¢sse É tm dos pÃEarcs pam seeüffiriffi#ffiÉri#Íg*Ê-áÉ=r-st`±Éf:gçE+E

tmfegabifidadc pam o c§¢oam" ® da pmduçao agrí¢Qk d® pmd"
r€ivindicação  m  nome  dos  morador€s  quÊ  são  a±endidG§  rieLü  ref±ri
smriços gm±§ dS terr¥l=nagm Ê mipiçaftamfflto, pai§ em`épBca rivs
fiü intrafegáw€L prEjudicand¢ o ir e vãr düs eümiiririos e o éscoammto d3 pHriuçãü+
pelo dífit:il acessü que o m¢mo E[pres£nta d€vâdo m s" amial estaüQ de €8msermçã®~
0Fresempleitoérrivindicadopelüs"ÜmdoresdaCõmmidadEd¢Barr€irüdoTapará.
mÉãs dü Tà£qri, pQr mtis d€ suas Hd€="iiças`

Qüc desta drisãü Súa dadg ¢Ünhecim"o as liüEmnçms da Comüridad£ de Barrçíffi dc
Taparáç regiãB do Tri

Sria dãs Sesgõe£. PlenáriQ Beiie

bdÁ:`#úA

e§, em             dejunhS de 2019.
• J . ;,#

t.ÀNBRÉ m m® xÜ
Vricad¢r i}em¢cmcia {1ristÃ/DÇ


