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SENIIOR I'RESIDENTE :

Requeiro  a  Mesa,  na  forma  rectmental,  com  a  aprovapao  do  plenario  para
solicitar, ao Excelentissimo Sr. Joao Azevedo Lins Fimo- Governador do Estado da
Parama, a pavimentapao da Rodovia Estadunl PB 160 entre os municipios de Boa Vista
e Cabaceiras com aproximadamente 30 lm de extensao,

Sa]a das Sess5es da C@mara Munieipal de Boa Vista-PB,
Case "Dr. Ant6nio Pereira de Almeida",

em 18 de maio de 2019.
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JUSTIFICATIVA

Boa Vista 6 uma cidade especial por ser detentora de  uma enorme area para
explora9ao   da   bentohita,   urn  valioso   mineral   que   e   utilizado   principalmente   na
perfurapao de pocos, mas que tandem serve de materia-prima para confeccaq de uma
serie de produtos.  Quntro empresas exploram e beneficiam o mineral  bentonitico em
Boa Vista,  sao elas: BENTONISA BEr\ITONITA DO NORDESTE  S/A, BENTONIT
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atuam na area de explorapao da bentohita sao grandes proprlsoras do desenvolvimento
local, contribuindo diretamente para a gera9ao de emprego e renda em nosso Municipio
como tambch, contribuindo com o nosso estado com os recursos gerados pelo ICMS.
Tanto  as  empresas  de  explorapfro  quanto  ds  minas  deste  mineral  estao  localizadas
pr6ximas a Rodovia Estadua] PB 160.

Ainda nas  proximidades  da Rodovia  Esfadual PB  160,  podemos destacar as
riquezas naturals lcoalizadas no Sitio Bravo, municipio de Boa Vista, conhecido como
Lajedo do Bravo - com grande potencial turistico alnda a ser explorado, e o I,ajedo de
Pal Mateus, localizado no muhicipio de Cabaceiras, ja conhecido internacionalmente,
pelas belas e  ex6ticas paisagens,  com enfase para a existencia de lagoas,  caveriias  e
gnltas - todas naturais -, a presenga de escrituras rupestres como vestigios de habitapao
de  homers primatas no  local, alem de urn clina bastante agradivel em meio  a uma
vegetapao   bern   particular,   tipica   do   semi-drido,   que   tanto   encanta   os   turistas,
principalmente os advindos de outros paises.

Ressaltanos tambem,  que  a Rodovia  Estrdual  PB  160 e  a ligapao  principal
entre  os  municipios  de  Boqueirfro,   Cal>aceiras,  Boa  Vista  e   Sfo  Jofro  do  Cariri,
municipios  estes  que  comp6em  "a Pro/.e/a  Geoprng"e  Car;.7.j.  Poroz.hare"(vcr  site:
http://www. geoT>arquecarin.org.bro.  Este projeto esfa em  fase  de  inplementapao.  Sun
proposta  esfa  sendo  construida  como  uma  parceria  entre  a Universidade  Federal  da
Paralba  (Campus   IV  -   Literal   Norte),   Serviap   Geol6tlco   do  Brasil   -  CPRM
Organjzapdes  Socials  e  a  comuhidade  local  dos  munictpios  anteriormente  citados.  A
bea do geoparque sera de aproxinadanente  1.980 km2, colTespondendo ao somat6rio
dos  territ6rios  dos  04  municipios  anteriomente  citados.  Neste  territ6rio  ja  foram
identificados mais de  15  geossitios (dentre estes I.ajedos  do Bravo e de Pal Mateus),
havendo possibilidade de franca expansfro destes.  A atuapao dos agentes intempericos
(qu{micos, fisicos e biol6ctcos) sobre as rochas da regiao, ao longo do tempo geol6ctco,
produziram  feic6es  que ,se  destacan  na  palsagem,  tais  como  cliques  em  forma  de
muralhas (como a Muralha do Meio do Mundo no municipio de Sao Joao do Cariri) e os
boulders ou mares de bolas (Lajedo do Pal Mateus em Cabaceiras, por exemplo), pela
denudapto   ou   pelo   esculpimento   das    rochas,    respectivamente   (MENESES   E
NASCIMENTO,2014b).

Diante do exposto acima, esperanios contar com a compreensao e seusibilizapao
do Sr.  Govemador para que esta imponante obra seja realizada e uma divida hist6rica
com o municipio de Boa Vista seja quitada, haja vista que o municipio de Boa Vista ao
longo de quase 50 anos vein contribuindo com as receitas do Estado da Parafoa com
ICMS gerado pela explorapao e beneficiamento da Bentonita. Alem disso, destacamos
que esta importante obra de infraestrutura beneficia diretanente a gerapto de emprego e
renda  de  nosso  muhicipio,  tanto  na bea  industrial  para  o  escoamento  da bentonita,
como  na  iustalapao  de  novas  inddstrias,  alem  de  nos  possihilitar urn ganho  com  o'Turismolntegradonasdiversaspotencialidadesturisti.casdaregiao.
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