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REQUERIMENTO nº 018/2020, de autoria da Vereadora FRANCISCA DAS CHAGAS 

SALES DOS SANTOS 
 
 
Senhor a Presidente. 
Senhores Vereadores 
 

 

Após ouvir o Ofício nº 01/2018 dos moradores da região da Faveira, município de Nova 
Ipixuna, no trecho que compreende a propriedade do Sr. João Luís e a do Sr. Raimundo Macedo 
de Moura (total de 6,5 km), estrada paralela a via principal da Vila do Deserto, próximo a 
fazenda do Sr. Nonatinho, assim popularmente conhecido na região, venho por meio deste 
REQUERER, na forma Regimental, após ouvir o Douto Plenário, que oficie a Prefeita Municipal 
para que demande a Secretaria de Obras para que faça o empiçarramento da estrada e colocado 
manilhas nas passagens sobre os igarapés para facilitar o trânsito e o escoamento dos produtos 
dos residentes do local.  

 

JUSTIFICATIVA 

 
Tal demanda se justifica pelo que ocorre no trecho mencionado moram várias famílias 

que em períodos chuvosos ficam prejudicados pelo estado em que fica a estrada, exatamente por 
não conter piçarra. No inverno, a requerida estrada fica praticamente intransitável, tornando 
difícil a vida dos que habitam o citado trecho. Além do mais no ultimo inverno, as fortes chuvas 
e as torrentes do igarapé estouraram as manilhas que existiam, impedindo o tráfego dos 
moradores. Como paliativo, foram postos madeiras como pinguelas para facilitar a passagem dos 
veículos. Entretanto, os riscos de desabamento, sobretudo com algum veículo em cima é enorme.  
 Ressalta-se, que em função do péssimo estado das passagens sobre os igarapés e da 
péssima conservação da referida estrada, tornou-se inviável o transito de caminhões ou veículos 
similares.  
 

Certa de contar com o apoio e a atenção de V. Exª, elevo votos de estima e consideração. 
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