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REQUERIMENTO Nº17/2023 

 

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES 

  

REQUERIMENTO: PAULO X. DE JESUS 

  

REQUERIDO: Executivo Municipal 

 

   Pelo presente e na forma regimental REQUEIRO, ouvido o D. 

Plenário, seja Oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal e a quem lhe for 

responsável, no sentido de Fornecer a esta AUGUSTA CASA DE LEIS 

informações a respeito da pista de caminhada. 

 

Considerando que no dia 20 de dezembro de 2022 houve a inauguração 

oficial da pista de caminhada do município onde contou com a 

presença do Diretor do DADETUR (Departamento de Apoio aos 

Municípios de Interesse Turístico), senhor Antônio Serralha; 

 

Considerando ainda que referida obra custou R$ 615 mil em recursos 

do Estado, mais contrapartida municipal de R$ 63 mil, onde consta 

no Projeto de construção que o trajeto contaria com iluminação 

completa, melhoria das guias que circundam a pista, pavimentação 

em concreto e proteção da pista. 

 

➢ Quando a administração irá realizar a ligação da iluminação 
daquele trajeto? Sabemos da existência dos postes ali fixados 

e aparentemente há uma linha de energia, mas desde antes a 

sua inauguração referida obra nunca contou com iluminação, 

dificultando assim a utilização da mesma no período noturno, 

não alcançando assim seu objetivo inicial que era 

proporcionar melhor condição de vida a nossa população. 

➢ Quanto a execução da obra, a empresa que realizou a 

construção da pista ofereceu garantias a respeito do serviço 

prestado? Haja vista que o calçamento e pavimentação da pista 

vêm apresentando imperfeições constantemente e por inúmeras 

vezes houve a necessidade de manutenção em trincas e 

fissuras, impossibilitando a utilização da mesma. 

 

Justificativa: Referido questionamento mais uma vez vem de encontro a 

indagação da população referente a esta obra que vem apresentando 

inúmeros problemas com tão pouco tempo de inaugurada. 

 

 

Sala das Sessões José Luiz Correia  

14 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

Paulo Xavier de Jesus 

Vereador 


