
CÂMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE 

CAPISTRANO 
A CASA DO 

PROPOSIÇÃO N° 74/2021 

Espécie: Requerimento 

O Vereador-Presidente ANTONIO 
ADRIANO ARAUJO QUEIROZ, 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, 
requerer que seja feito o calçamento com 
escoamento d'água no final da rua 
Antônio Fernandes Bezerra, iniciando na 
Rua 136, que dá acesso ao bairro Cidade 
Nova. 

Excelentíssimos Vereadores, 

Com a vontade expressa de atender aos pedidos dos nossos munícipes, venho sokitar 

do Poder Executivo Municipal, junto a Secretaria de Obras, que seja feito o calçamento 

iniciando na Rua 136, cumulado com escoamento d'água no final da rua Antônio Fernandes 

Bezerra com acesso ao bairro Cidade Nova. 
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CÃMARA MUNICIPAL DE 

CAP,I.S.TRANO 

JUSTIFICATIVA 

A Proposição se justifica tendo em vista que inexiste calçamento da referida rua. Em 

certos pontos a estrada apresenta um desnível muito grande, prejudicando a trafegabilidade 

dos veículos que por ali passam. 

Justifica-se o pedido, atendendo solicitação da população, pois apenas o final da rua 

Antônio Fernandes Bezerra que dá acesso ao bairro Cidade Nova não tem calçamento, nem 

valas de escoamento d'água, e as condições da rua tem piorado com as chuvas. 

O Poder Público Municipal deve buscar sempre o bem estar dos seus cidadãos, e, 

esta obra é da maior importância para aquelas pessoas, são obras pequenas que farão a 

diferença para muitas pessoas que ali residem. 

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

antecipados agradecimentos. 

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

ANTONIO D IANO ARAUJO QUEIROZ 
Vereador-Presidente 
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