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DESCRICÃO DO PRO'ETO

lmplêntâção de parimêniâção ê bâse dê parãl€lêp{p€dô gÍâhítico
nê*ê municípiode saNTA CRU2/PE
IDENÍFICÀçÃODO OBJETO

Exe.ução de pavimentação dê dtuê*ãs ruas a bãsê dê pãÍalêlêpípedo sraniti.o nâ s€dê dêste
muikipio dê sÀN.ra cRUz/PE.
JU!Trf rcÁTrvÂ DÂ PROpOSTçAO

€ârâderizãção dos inlerersee reciproco: O municiplô dê Saita Cruz está tocâDado na região do
AEripe dô Estôdo de Pernambuco, distênte 673 (m da captatRê.ifê. a poputação é dê 15 713
habitantes lestimatva/ BcÉ 2021) A base econômcâ da populaçào rura é a asÍi.u tura de

seque.o, destâcàmos também as carãcteristicâs turisticas por ser o CênÍo de Romarias da
Diôcêse de PeÍolina, dentre os pôntos turislicos podemos dêÍacar ô sântuário da Veneradê
santa Cruz e o Môíinhô dê FreiDamiã.
Rêlâção enke a p.opostá ê or objetivos: A pãvimêntação de viâs púbticãs nêstê mlniclpto de
SantaCr!z- PE,tem coho obj€tvo mêlhôÍara lnÍrãestrutura de âcêjsibitidade ê urbanizaçãode

dlvê6âs Íu.s, de modo q!ê o êspaço se toÍne ãtrativô ê em.ôndições de âcessibtidade, o que
permitiráàpopu ação beneJiciária melhoria da sêúde e qualidade de vidâ.

9úblico alvor A populaÇãô res dente nas ruãs, bêm a$ifr o5! sitanres e trânselntes que c rculam
na sede dó Mun.ipiô. Desta.amos dentrc o púbicô aLvo os micro ê pequeios empreendêdores
quê vãoCe.ar rendã e oportunldadÊ de vida com â revitalização dos €spãços.

9roblêmô a ser resolvido: A prôblêmán.a ãqui apresentadâ é â pre.ari€dad€ das viâs que se
pÍetende pavimentãr, lo.ah pôr onde transitâm â populaçâo Íesdent€, rom€nor, turisras e
vsitantê§ êm número expressvo, o que provoca ÍãnÍornos como a emissão de poêira ôo
período de eÍlagem e lamâçâl no período chulosô dificultando a àcesstbitidadê e redução
consideravêlmônte no núôero de vkitântes.
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eEcução do Projeto ptetêãdo lunro à sê«êtâÍiã dê
é.on$ridârã iníâênruturà urbânã.omo
mpôiânte fãtor de desenvolvthentD súnentávêt, rrvô dê êspaço adêqúâdo p3m as tamiias
residentes e vsitâôtês delormã dicnâ Á obÉ sêrá êxecutadâ nô pêrúÁo dà v as púbt.âs p/ômoveido a
urbânráçãoi à âce$ibldãde e a melhorià dã quâlldadê de vida, po$binando ã imptemenGção d€
,i vidodõ õd rÍ b-,!;o dóaod
Desênvôlvimenlo urbãno e Êabiraçãô,.om à exe.uçãô da ob/a
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7. pECtÀRACÃO

Nã quaidêde de reprêsênrante esãtdo

pÍooôíêite, dectarc, pâre íísde provâluntoà

SeretâÍiê dê Dêsênvovimento Urbâiôê Hãbitâção 5EDUH dô Enãdode pernâmbú.o, para osefenôs

esobâ§pênâsdoàd

299 do códicô Penal, que nexiste moÉ ou

débtojunto

â

quatqúe,óÍgão ou

insrtução da adminstreção Públi6 Fêdecl, Enaduat e MunicipâtdÍe1a ou indneta, quê mpêçâ

a

rãnsferência de re.uÉos orrndos de dotaçô6.ons snadâs no oÍçamêôto do gstâdo, nâ lôrma dêste
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