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AUTOR: DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON - PV 1° Secretário

Requer a realização de Audiência Pública, no
dia 17/08/2017às 15:00 horas, com o objetivo
de debater sobre o asfaltamento da Ro 005,
mais conhecida por Estrada da Penal ou Linha
28 de novembro no Município de Porto
Vell1o/RO devido ao período de estiagem.

I
O Parlamentar que subscreve, requer à Mesa Diretora, na forma regimental, I

a realização de Audiência Pública no dia '17/08/2017, às 15:00 horas, no plenário da I
Assembléia l.eqislativa, com o objetivo de debater sobre o asfaltarnento Ro oos. mais II

conhecida por Estrada da Penal ou Linha 28 de novembro no Município de POlia I

Velho/RO, devido ao período de estiaqem,

Plenário das deliberações, 07 de julho de 2017_

~ERSON~OSI~
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares,
Esta audiência visará debater sobre as condições atuais e as possivers

necessidades quanto ao asfaltarnento da Ro 005, devido ao período de estiagem o qual
começa a época de poeira na localidade. Essa estrada além dar acesso às unidades I
prisionais é o principal acesso da região para o escoamento dos produtores, I

A necessidade é imperiosa, pois com o asfaltamento do trecho
melhor condições de trabalho tanto aos servidores quanto aos produtores, alér
uma questão de saúde pública, pois a poeira sabidamente causa doença s respire:
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REQUERIMENTO

AUTOR: DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON - PV

Importante salientar que as boas condições asfálticas na localidade,
favorecem aos moradores que residem perto e tanto para quem precisa trafegar nesta.

A Estrada da Penal (RO 005) é uma via que dá acesso aos presídios da
Capital de Rondônia, e serve como rota para todos os moradores naquela região e para
os servidores que trabalham e se deslocam diariamente para os presídios.

Diante do exposto é que se pede o apoio e o voto de Vossas Excelências I
para aprovação desse Requerimento.
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