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CÂMARA MUNICIPAL DE 

C FCL N ° 
DO POVO A 

PROPOSIÇÃO N° 50/2021 

Espécie: Requerimento 

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, providências urgentes, para 
que solicite junto a Secretaria de obras, a 
construção de PASSAGEM MOLHADA da 
localidade de lú sobre o Rio Bebedouro 
que liga a comunidade de Ra ao Belo Monte 

Excelentíssimos Vereadores, 

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

Municipal, que solicite junto a Secretaria de Obras, a construção de PASSAGEM MOLHADA 

da localidade de lú sobre o Rio Bebedouro que liga o lú a comunidade de Belo Monte. 
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JUSTIFICATIVA 

A presente propositura visa atender os diversos pedidos dos moradores, que reclamam 

da dificuldade que passam no período chuvoso, dificultando o trânsito de veículos e o 

deslocamento de pedestres, principalmente o povoado dos Mendes que fica ilhado nesse 

período. 

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

ser uma necessidade/sonho dos moradores dessas comunidades, a obra também é 

importantíssima para as localidades, sendo a agilidade no serviço imperiosa, devido às chuvas 

que vão cair neste próximo período chuvoso. 

O drama enfrentado por essas famílias da zona rural do município terá um fim com a 

construção da passagem molhada em tela, o que em épocas de chuva, a população fica com 

difícil acesso ao município. 

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

antecipados agradecimentos. 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano, em 12 de Março de 2021. 
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CLETO ALVES FRANCELINO 

Vereador 
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