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                                                                     JUSTIFICATIVA 

 

Justificativa: A busca do desenvolvimento sustentável para nossa cidade pressupõe 

novas formas de gestão do espaço urbano, de modo a privilegiar o interesse social no 

aumento da acessibilidade e da mobilidade urbana, a qualidade do trânsito e a segurança 

de todos os cidadãos. 

Tendo como objetivo principal da Administração a “Melhoria da qualidade de vida dos 

Munícipes”, é que o Sr. Prefeito busca promover a melhoria da qualidade ambiental 

urbana, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade e precariedade, proporcionando 

mobilidade urbana com segurança, a fim de que o nosso município de Bom Jesus do 

Tocantins seja considerado caminháveis, especialmente favorecendo a acessibilidade, 

adequando vias para pedestres. 

 A infraestrutura dos calçamentos é um dos principais elementos que influenciam na 

mobilidade a pé. Ela atua na segurança e no conforto percebido durante a caminhada e 

pode determinar a disposição que as pessoas têm de usar o caminhar como meio de 

transporte em seus deslocamentos diários.  

Com o propósito de ampliar a mobilidade urbana é necessário os serviços para que áreas 

possam ser adaptadas com a pavimentação das ruas por asfalto CBUQ, pois, além de 

melhorar o trânsito de veículos, vai amenizar problemas como o escoamento da água e 

evitar a lama no período chuvoso e a poeira no tempo seco. Destaco ainda que a 

pavimentação das ruas é uma reivindicação antiga dos moradores, que reclamam das 

condições precárias de tráfego e dos transtornos provocados por poeira e lama. 

A realização dos serviços é de extrema importância para a comunidade, visando o 

melhoramento da trafegabilidade dos cidadãos, pois todos os moradores das ruas e os 

demais residentes na cidade terão mais comodidade ao passarem pela rua pavimentada. 

As obras de infraestrutura também garantem um novo visual ao lugar e, 

consequentemente, a valorização dos imóveis, bem como a ordenação urbana do 

Município de Bom Jesus do Tocantins. 

Temos a certeza que as grandes mudanças que todos desejam podem ser alcançadas a 

partir de pequenas alterações. 
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