
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA  

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

 

REQUERIMENTO CMJN – Nº  141/2017 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de João Neiva  

                 Os Vereadores firmatários, no uso regular de suas atribuições legais e 

regimentais, vêm perante V.Exa. para requererem, após apreciação do plenário, que seja 

solicitado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal a inclusão no Programa de Pavimentação e 

Recapeamento das vias do município, a realização dos serviços de recapeamento nos 

trechos de ruas do Bairro Vila Nova de Cima, pavimentadas com paralelepípedos.  

É de conhecimento que o Poder Executivo Municipal, através de suas 

secretárias, tem buscado, junto ao Ministério das Cidades, a realização de convênio que 

possibilite a captação de recursos para a realização de obras de pavimentação e 

recapeamento de diversas vias do centro da cidade e de diversos bairros que hoje se 

encontram sem pavimentação ou com a mesma em péssimas condições, uma vez que o 

município não dispõe de recursos próprios para tal, e tais serviços são essenciais à toda 

população. 

Vale ressaltar que apesar da pavimentação existente, em trechos da Rua 

Genésio Francisco dos Santos, Rua da Saudade e Rua Henrique Delcaro do citado bairro, 

os paralelepípedos ali foram mal colocados, apresentando muitas irregularidades que 

dificultam o trânsito não só de pessoas a pé, como também torna impossível o 

deslocamento de cadeirantes e de mães empurrando carrinhos de bebê, e ressalta-se 

ainda os acidentes causados em diversos moradores, principalmente idosos, que tiveram 

torções de joelhos e tornozelos e também danos causados nos veículos devido à grande 

trepidação resultante de tais irregularidades.    

Tendo em vista que é compromisso dessa Administração zelar pela segurança e 

bem estar de todos, aguardamos as devidas providências. 

Nestes termos, 

Pedem deferimento. 

             Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 18 de setembro de 2017. 

                                             

Luiz Carlos Adão (KAKÁ) 

Vereador 

 

Renan Rossoni Pattuzzo  

Vereador 


