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Exmo. Senhor Presidente

Senhores (as) Vereadores (as).

MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO, Vereadora com assento nesta Casa de

Leis, Vem mui respeitosamente, nOS temOS do artigo 87 do Regimento Intemo desta casa

Legislativa indicar ao Exmo. Prefeito de S着o Jose do Divino, Sr. Francisco de Assis Carvalho

Cerqueira, PrOVidencias para captap肴o de recursos a fim de viabilizar o recapeamento da PI 31 1,

que liga o municipio de S奮o Jose do Divino a Piracuruca, nO treCho de 18 quil∂metros.

JU S TIFIC ATrVA

Nobres vereadores, a indica9肴O que Submeto a presen9a VOSSaS eXCelencias e fruto do

anseio de toda a populacao saQjoseense, S句a na COndi9fb de condutores de veiculos, S句a na

condi辞o de usuario da PI 3 1 1 para desIocamento a cidades vizinhas.

Sabedores da condi9肴O da referida via e de comun acordo, que aS reCuPera96es ja

efet脚das, POuCO Surtiram ou tiveram efeito contido, desde a inaugurap肴o da obra. utimamente, em

decorrencia das condic6es de pavimento deteriorado da PI 311, O famoso `tapa-buraco`, tem

dura9fo cada vez menos. Por isso, trafegar pela via 6 sinal de pr句uizo aos motoristas, Sem falar dos

riscos diutumos de acidentes, em decorrencia do desvio dos buracos, feito pelos condutores.

A PI-31 1 tem uma grande importancia para S着o Jose do Divino’POr Ser a PrmCIPal

via de acesso as cidades circunvizi血as servindo, POrtantO, COmO eSCOamentO da produ確o do

Municipio, alem de porta de entrada para abastecimento do comercio Iocal e prestac肴o de servlCOS.

Nestes temos, embora reconhecendo as df正culdades financeiras do momento,

creditamos a pessoa do Prefeito essa importante missao a fim de atender os anseios e necessidade da

POPula9肴O SaQj oseense.

PLENÅRTO PREFEITO CHICO SAMPAIO,

S各o Jose do Divino - PI, em 14 de dezembro de 2020.

〆乱/云細三和だ子種乙妙レ祐
Maria do Socorro de Carvalho

Vereadora - PT
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