
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

 

REQUERIMENTO CMJN – Nº 138/2017 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de João Neiva                   

            

O Vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e 

regimentais, vem perante V. Exª. para requerer, após apreciação do Plenário, sejam 

solicitadas ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal providências urgentes quanto à situação 

da Avenida Perobas, que dá acesso ao Bairro Floresta para quem vai pela Vila Nova 

de Baixo. 

Ocorre que aquela importante via de acesso ao referido bairro vem 

apresentando a cada dia que passa pior condição de utilização, devido aos enormes 

buracos causados pelas intempéries da natureza, mas sobretudo pela omissão do 

Poder Público na conclusão de uma obra que vem se arrastando por anos, que tinha 

como prazo para conclusão 20/07/2016, conforme pode ser observado na foto da 

placa da obra que segue anexo, e não se sabe por qual motivo não fora concluída. 

Nota-se naquele local que os moradores, já cansados de aguardar a 

definitiva solução do problema, executam eles mesmos pequenos reparos na 

tentativa de minimizarem os problemas que dia a dia só pioram.  

A situação atual é tão alarmante que os carros que necessitam transitar 

pela rua em questão, estão muitas vezes subindo nas calçadas das residências na 

tentativa de desviar dos buracos existentes, fato este que acontece diariamente na 

casa do Sr. Wanderson Pereira dos Santos, colocando em risco não só os pedestres 

que passam por ali, mas também os moradores das residências.  

Não podemos deixar de destacar que até mesmo a pé está difícil transitar, 

pois alguns buracos se estendem, cruzando a rua de um lado a outro e indo até as 

portas das casas.                           

Nestes termos, na tentativa de poder proporcionar aos cidadãos e 

veículos que se utilizam de referida rua melhores condições, solicitamos agilidade na 

execução dos serviços necessários.    

Diante do exposto, certo de contar com as ações necessárias para tal, 

aguardo deferimento. 

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 13 de setembro de 2017. 

 

RENAN ROSSONI PATTUZZO  

             Vereador 


