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Indicação No 078/2021. 
 

               Indico ao Senhor Prefeito, ouvido o plenário e atendidas as formalidades 
regimentais, que faça a revitalização e conclusão da pavimentação das ruas da cidade de 
Jatobá-PE.  
 

Justificativa 
 
Sr. Presidente 
Srs. Vereadores  

 
Tendo em vista que a pavimentação de ruas, calçadas e meio fios irá melhorar e 

facilitará a mobilidade urbana dos moradores, pontuando a qualidade da segurança na 
locomoção e comodidade no trânsito. Pois com as calçadas e ruas em boas condições, 
proporcionará uma maior tranquilidade para os pedestres, visando a diminuição de 
possíveis acidentes.  

Hoje no município de Jatobá-PE, observa-se a necessidade de uma revitalização 
das ruas já pavimentadas, como também, finalizar o calçamento das ruas que início à 
obra. Percorrendo pela cidade fica bastante visível a necessidade de tal serviço, nas 
seguintes ruas: Gravatá, Tacaratu, Ribeirão, Rio Formoso, Parnamirim, Sertânia, Ibimirim, 
Itaíba, Goiânia, Carnaíba, Floresta, Buíque e Águas Belas, ruas estas localizadas no 
centro da cidade e no bairro boa esperança, com intuito de recuperar sua pavimentação e 
terminar o calçamento das restantes. Tendo em vista que no município, também precisa 
de uma restauração das suas avenidas, tais como, a Olinda e a Jaboatão e a inicialização 
como das avenidas Pesqueira e Petrolina. 

 
Visando também a parte econômica da cidade, tendo em vista, que um dos 

maiores problemas enfrentados no município é o desemprego, causando também uma 
evasão dos moradores em busca de uma renda fora da sua terra, essa obra dará um 
suporte financeiro a alguns moradores, gerando capital de giro para o município. Podendo 
dá visibilidade às empresas locais que fazem esse tipo de serviço, favorecendo a 
população jatobaense como um todo. 

 
Observando as demandas de trabalho e acessibilidade ao comercio da nossa 

cidade, enfatizo que para dar um melhor suporte ao mesmo, sigam uma ordem de 
relevância comercial entendendo as necessidades, partindo das avenidas centrais, que 
estão associadas ao próprio comercio, seguindo para ruas e avenidas seguintes. 

 
 
Ante o exposto, solicito do Senhor Prefeito que veja as possibilidades de atender o 

presente pleito ainda este ano 
                                                          

 
      Sala das Sessões, em 18 de Junho de 2021. 

 
 

Mayênio Taillon Barbosa de Lima 
Vereador – PDT  
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