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Exma. Sra. Presidente da Câmara de Vereadores de Picada Café 

 

 
                    ADÃO PEREIRA DOS SANTOS, Vereador com assento nesta Casa 
Legislativa, no uso de suas atribuições constantes do art.164, do Regimento Interno, 
vêm propor o PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS que segue.  
 
         A Rua Leonila Hansen é a única rua de chão batido na área central do Bairro 

Joaneta, possuindo apenas 200m de extensão, não havendo justificativa para que não 

seja pavimentada. 

                    A referida rua dá acesso à Escola Municipal de Educação Infantil Quatro 

Estações, e, por isso, possui muito tráfego de automóveis e ônibus, por isso deve ser 

pavimentada com urgência. 

            Ruas de chão comumente no inverno produzem barro. Os veículos, 

automóveis, ônibus e outros que transitam no local, ficam sujos e com os pneus 

embarrados, sujando as outras ruas que são asfaltadas, e causando prejuízo aos 

contribuintes que tem que lavar ou mandar lavar seus veículos com frequência. 

            No verão, o problema é a poeira. Ela gruda nas roupas, na pele, entra nas 

residências ao redor, e, também, na Escola, sem se falar dos problemas respiratórios 

que pode causar ou piorar naqueles que já possuem, tornando sem dúvida o ar 

inadequado para respirar, causando uma situação insalubre, principalmente, para as 

crianças. 

  Acabamos de passar por uma pandemia, onde vimos a importância do ar 

que respiramos e da saúde dos pulmões. Assim, não faltam motivos para que seja dada 

prioridade a esta pavimentação. 

                     Requeiro, portanto, que seja o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 
submetido ao plenário, sendo votado em regime de urgência urgentíssima, e, após 
aprovado, seja enviado ao Poder Executivo. 
 
 

            

                   Picada Café, 19 de outubro de 2022. 

 

                 

    ADÃO PEREIRA DOS SANTOS    
     Bancada do PSD  


