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Camara Municipal 

ESTADO DO CEARA 
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ 

Cada vez mais perto do povo! 

REQUERIMENTO N° t:..-3' /2019 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

Càmara Municipal de Cruz. 
APROVADO 

Em: _u:J l tJI/ l ,11!/~ 

O Vereador infra firmado, vem, respeitosamente, REQUERER, em conformidade e 
de acordo com o Regimento Interno desta Casa Legislativa, que, ap6s ouvido o Plenario, 
seja encaminhado offcio ao Prefeito Municipal, solicitando a realizaçao de obras descritas 
abaixo eque vao beneficiar o trafego e a populaçao locais, quais sejam: 

1. Pavimentaçao, por calçamento, da via que se inicia na rua Tenente Albano 
findando no encontro com a Rua Filomena Vicente, na localidade de Tucuns, 
neste Municipio; 

2. Pavimentaçao, por calçamento, da via que se inicia na Rua Tem Albano 
findando-se às margens da Lagoa Salgada, passando pela rua Baco Vital. 

JUSTIFICATIVA 

É de extrema importancia que sejam realizadas obras e melhorias que venham 
em beneficio de toda comunidade cruzense. Neste sentido, apresenta-se a presente 
reinvindicaçao, a pedido dos moradores locais, da realizaçao de obras, conforme descritas 
a cima. 

Isto porque, sem o calçamento, os moradores e visitantes devem se deslocar 
pelo barro e enfrentam problemas com o p6, ficando numa situaçao muito diffcil e de 
desconforto. Com a rua pavimentada, os pedestres e motoristas teriam melhores 
facilidades, vez que a rua teria toda a infraestrutura necessaria. 

Salientamos, ainda, que sem o calçamento, a via permanecera tomada por 
grandes proporçoes de barro e buracos, necessitando constantemente de reparos, 
onerando os cofres publicos, e causando riscos à saude publica. 

Sala das Sessoes da Camara Municipal de Cruz, 20 de setembro de 2019. 

~~&tw~e- ·~ ~ JOSE EDSON NASCIMENTO 
VEREADOR , do • S!l . a Lm ma uveu: 

Presidente 

A v. Deputado Amadeu Filomena, s/n - Praça dos Tres Poderes - CEP 62595-000 
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