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A CASA DO POVOie 

PROPOSIÇÃO N° 39/2021 

Espécie: Requerimento 

O Vereador FRANCISCO NACELIO DA 
SILVA LIMA, 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 elaboração de projeto referente 
a construção de calçamento de 1 KM do 
corredor da localidade de Marmoré à 
comunidade de Boqueirão. 

Excelentíssimos Vereadores, 

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

Municipal, que designe setor competente para a construção de calçamento de 1 KM do 

corredor da localidade de Marmoré à comunidade de Boqueirão. 
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JUSTIFICATIVA 

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

Municipal deve promover o acesso e dignidade aos munícipes. 

Este requerimento tem por objetivo solicitar que determine ao setor competente a 

construção de calçamento de 1km do corredor da localidade de Marmoré à comunidade de 

Boqueirão. 

Devido as chuvas que caíram em nossa cidade muitos trechos estão danificados e 

nesse sentido venho pedir que construa o calçamento supracitado, uma vez que é para 

atender a solicitação dos moradores, o trecho também possui um acesso para demais 

localidades, uma vez este sendo concertado, facilita o acesso e fortalece o comercio local, 

além de pontencializar o desenvolvimento. 

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

antecipados agradecimentos. 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano, em 23 de fevereiro de 2021. 

vo<cgte -c ,/ 
FRANCISCO NACELIO DA SILVA LIMA 

Vereador 
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