
011 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

C  F s A DO POVOA C)  
N 

PROPOSIÇÃO N° 22/2021 

Espécie: Requerimento 

Camara Municipal de CapistranolCE 
Protocolo 
Em ( 5 1w L 2 I  As 

11 cionario 

Excelentíssimos Vereadores, 

O Vereador CLETO ALVES 
FRANCELINO, 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, a pavimentação asfáltica da Rua 
Piauí, localizada no centro da Cidade, com 
demarcação inicial ao lado da Loja Mega 
móveis nesta urbe. 

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

Municipal, que viabilize junto ao setor competente a pavimentação asfáltica da Rua Piauí, 

localizada no centro da Cidade, com demarcação inicial ao lado da Loja Mega móveis nesta 

urbe. 
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JUSTIFICATIVA 

A presente indicação de proposição em forma de requerimento se faz necessária, 

considerando que a Administração Pública Municipal deve responsabilizar-se pelas políticas 

públicas que beneficiem e assegurem direitos a população. 

Consoante a requisição pleiteada ressalta-se que é um apelo daqueles moradores que 

ali residem, solicitando que a Administração Pública envie uma equipe da Secretaria de Obras 

para realizar um estudo ventilando a possibilidade da construção de pavimentação asfáltica 

da referida rua, pois as condições estão precárias para aqueles cidadãos que ali fixam 

moradias, inclusive o trânsito de carro fica prejudicado pelos tantos buracos existentes. 

Outro ponto relevante para fundamentar esta proposição foram as chuvas que caíram 

em nossa cidade, onde muitos trechos de asfaltos foram danificados, a pavimentação também 

irá fortalecer a economia local, bem como, proteger pedestres e motoristas evitando acidentes. 

Acresce ainda, que melhora o fluxo dos transportes e dos cidadãos que ali desejam circular. 

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

antecipados agradecimentos. 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano, em 25 de janeiro de 2021. 

CLETO ALVES FRANCELINO 
Vereador 
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