
ESTADO DO CEARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 

Cada vez 1nais perto do povo! 
Câmara Municipal 

REQUERIMENTO N" 16/2019 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

amara Municipal de Cruz 
APROVA\00 

,., .$6 I ff /U/f 

Considerando que o período de chuvas em nosso Estado, apesar de muito aguardado 
pelos cearenses, por vezes causa prejuízos matérias nas residências em decorrência de erosão e 
desabamento de estruturas, como se verifica em diversas residências carentes no Distrito de 
Cruz. 

Considerando o dever da Administração Pública em promover a assistência de famílias 
desamparadas e sem condições financeiras para reconstrução de seus lares destruídos pelas 
fortes chuvas, promovendo à dignidade de moradia destas famJlias afetadas. 

Considerando as atribuições do vereador, dentre elas a de fiscalizar as ações do Poder 
Executivo. 

REQUEffiO, em conformidade e de acordo com o Regimento mterno desta Casa 
Legislativa, que, após ouvido o Plenário, seja encaminhado oficio ao Prefeito Municjpal, 
solicitando: 

r - A Criação de um comitê de análise de crise em decorrência das chuvas, cuja 
composição deve contar com técnicos especializados em urbanização de áreas com forte 
incidência de fatores pluviais, fluviais e erosivos para analisar o estado estrutural das 
residências atingidas no Distrito do Preá, cujo relatório auxiliará a reestruturação das 
casas atingidas; 

IJ - Que referido comitê analise quais residências não podem permanecer com suas 
estruturas diretamente ligadas ao solo, obstruindo o fluxo natural de águas pluviais ou 
fluviais, e que deveriam ter seus pavimentos estruturados por vigas elevadas, 
favorecendo o escoamento natural das aguas da chuva; 

m- Que a Prefeitura, verificando o tamanho dos abalos sofridos pelas residências, bem 
como a necessidade de elevação das estruturas das casas por vigas, promova auxílio 
financeiro às famílias prejudicadas, de modo que estas possam realizar a 
reestruturação de suas residências garantindo o direito constitucional à moradia digna. 

~das Sessões da Câmara Municipal de Cruz, 12 ~ abril de 20 19. 
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