
ESTADO DO CEARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 

Cada vez mais perto do povo! 
Câmara Municipal 

REQUERIMENTO N" / t? /2019 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

Câmara Municipal de Cruz 
APROVADO 

Em: ..d!6 I t?~ I ,&?/f 

O Vereador infra firmado, vem, respeitosamente, REQUERER, em 
conformidade e de acordo com o Regimento Interno desta Casa Legislativa, que, após 
ouvido o Plenário, seja encaminhado oficio ao Prefeito Municipal, solicitando a realização 
de obras de: 

1. Compleme11to do calçamento na Rua Monsenlzor Sabi11o, que se i11icia em 
frente ao colégio João Ladislau de Paula Magalhães e termina na rua 
AlltÔilio Andrade Marinho, 110 distrito Caiçara; 

2. Complemento calçame11to IUI Rua 22 de maio, que se i11icia atrás da quadra 
de esporte Francisco A11tônio Moura e termilla na Rua A11tônio Andrade 
marinho, também 110 distrito de Caiçara; 

JUSTIFICATIVA 

É de extrema importância que sejam realizadas obras e melhorias que venham em 
beneficio de toda comunidade cruzense, notadamente os que residem ou utilizam com 
frequência as ruas acima mencionadas. Neste sentido, apresenta-se a presente 
reinvindicação, a pedido dos moradores locais, da realização de obras de complementação 
de calçamento das vias identificadas acima. 

Isto porque, sem o caJçamento, os moradores e visitantes devem se deslocar pelo 
barro e enfrentam problemas com o pó, ficando numa situação muito dificil e de 
desconforto. Coma rua pavimentada, os pedestres e motoristas teriam melhores facilidades, 
vez que a rua teria toda a infra-estrutura necessária. 

Salientamos, ainda, que sem o calçamento, nos dias de chuva, água corre pela rua 
danificando-a e formando grandes proporções de barro e buracos, necessitando 
constantemente de reparos, onerando os cofres públicos, e causando riscos à saúde pública. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cruz, 12 de abril de 2019 . 

Lindom~ Silvtim 
Presidente 
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ALBANI CIRil-O DO NASCIMENTO 

VEREADOR 
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