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PROPOSIÇÃO N° 32/2021 

Espécie: Requerimento 

Excelentíssimos Vereadores, 

Câmara Municípal de Capistrano/CE 
Protocolo 
Em  oq c/-) 

/IP 
111

MIMO 

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, a 
disposição de dois servidores com o intuito de 
organizar o trânsito na rua do comércio local. 

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

Municipal, que designe setor competente um estudo para que possa viabilizar dois servidores 

com o intuito de organizar o trânsito na rua do comércio local, em especial. no cruzamento 

com a linha férrea. 
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JUSTIFICATIVA 

A sociedade capistranense necessita de organização das vias de trânsito local, desta 

forma se faz imperioso o presente requerimento com o intuito de melhorar o fluxo viário. 

A responsabilidade por "implantar. manter e operar o sistema de sinalização, os 

dispositivos e os equipamentos de controle viário" compete, nas vias rurais (estradas e 

rodovias), aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, conforme artigo 21, inciso III do 

CTB. 

Nesse interim, a rua do comércio de Capistrano necessita de uma organização quanto 

sua fluência, pois muitos caminhões e carros passam. estacionam e dificultam o acesso. 

Com esse objetivo solicito, ao poder executivo que viabilize também uma campanha de 

sensibilização de educação no trânsito. 

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

antecipados agradecimentos. 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano, em 08 de fevereiro de 2021. 

Z _ 
ANTON DRIANO ARAUJO QUEIROZ 

Vereador 
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