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ESTADO DO CEARA 
CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ 

Cada vez mais perto do povo! 

REQUERIMENTO NO ,!'( /2019 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

camara Municipal de Cruz 
APROVADO 

Em: d1J l t?lf l ;/.fl/1/ 

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 de construçao de urna praca na Comunidade do Corguinho 
dos Muniz, neste municipio. 

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 construçao de uma 
praça na Comunidade do Correguinho dos Muniz, gue ha muito aguarda por obras 
que promovam o lazer e a interadio social entre os munfcipes. 

A comunidade supramencionada carece deste espaço espedfico para 
promoçao de atividades recreativas, com mais de conforto, aconchego e 
segurança para as pessoas que residem na regiao ou mesmo as que nao residem, 
mas que se deslocam até o local para participar de eventos ou usufruir do lazer 
hospitaleiro da comunidade. 

Por tal razao, pedimos em can:lter de urgencia que seja tomada 
providencia para a construçao da referida area que possam atender o sonho que é 
tao importante para aquelas comunidades. 

Sendo assim, contamos com a presteza dos 6rgaos publicos para o 
pronto atendimento dessa solicitaçao, que é um anseio das comunidades 
mencionadas, oportunidade que, desde ja agradecemos em nome daquelas 
famflias que ali residem. 

Sala das Sess5es da camara Municipal de Cruz, 20 de setembro de 20t - . / . . 

------------7"'----::~--------unMmar~''' ' ' 
Erlandson Muni raujo Martins Presidente 

VEREADOR 

A v. Deputado Amadeu Filomena, s/n - Praça dos Tres Poderes - CEP 62595-000 
Fone: (88) 3660.1216- Cruz- Ceara 


