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A CASA DO POVO 

PROPOSIÇÃO N° 016/2021 

Espécie: Requerimento 

O Vereador 'SAIAS XAVIER DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais, vem 
através do presente, solicitar do Exmo. Prefeito Municipal de Capistrano, Sr (a). Antônio 
Soares Saraiva Junior, com o aval do Plenário Soberano deste Legislativo, o que a seguir 
apresenta: 

Excelentíssimos Vereadores, 

Em atenção aos interesses de nossa sociedade, venho solicitar do Poder Executivo 

Municipal, requerendo ao setor competente providências para a CONSTRUÇÃO DA 

PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO. 

JUSTIFICATIVA 

A presente indicação se faz imperiosa, considerando que a Administração Pública 

Municipal deve promover o acesso, a liberdade de ir e vir e dignidade aos munícipes. 

A passagem molhada em tela irá beneficiar diretamente o acesso a Comunidades 

Rurais do nosso município. Hoje existem muitas famílias residindo na comunidade de 

Boqueirão e em outras que precisam desse acesso, é de grande importância para manutenção 

e desenvolvimento da mesma. 

Durante o período chuvoso, a comunidade pode vir a ficar praticamente isolada. Com 

as chuvas, as águas do rio que cortam a comunidade, aumentam de volume e a população 

tem dificuldade de atravessar. 
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Muitos pais das comunidades também reclamam que neste período de chuva, os filhos 

perdem aula, pois não conseguem atravessar. Sendo a passagem molhada a melhor solução 

para resolver o problema. 

A construção da passagem molhada se faz mais do que necessária, porque além de 

ser um sonho antigo dos moradores, a obra também é importantíssima para as comunidades 

e existe a necessidade de agilidade no serviço, devido às chuvas que acreditamos que vão 

cair neste próximo período chuvoso. 

O drama enfrentado por essa comunidade rural terá um fim com a da obra supracitada. 

Na certeza de apoio e aprovação, aproveito o ensejo para apresentar os meus 

antecipados agradecimentos. 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano, em 18 de janeiro de 2021. 
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