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EXMO. SR. 

ANTÔNIO DE PÁDUA NOGUEIRA BARBOSA 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA  

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 
MAGNO WILAMY ESTEVAM DO NASCIMENTO, Vereador do Partido Social 

Democrático (PSD) com assento neste Legislativo Municipal, vem requerer de V. Exa., após ouvir o 

Plenário, que seja encaminhado ofício a Chefe do Executivo solicitando da Secretaria competente, a 

construção de calçamento em pedra tosca na estrada que liga a comunidade de Santo Antônio a 

Calembre.  

 

Tal requerimento se faz necessário para asseguramos a trafegabilidade dos moradores que 

utilizam este trecho, sendo que a construção do referido calçamento vai diminuir o tempo do percurso de 

uma localidade para outra, bem como evitará danos materiais aos proprietários de veículos automotores 

e principalmente ao transporte escolar.  

 

Este parlamentar conhece de perto a necessidade dos moradores das localidades mencionadas e 

quem já passou por aquela localidade sabe que a ladeira é muito íngreme, bastante acidentada, com 

grande quantidade buracos e pedras soltas, é de difícil acesso, e sempre foi um tormento para os 

moradores para aquela região.  

 

Na certeza de que os nobres parlamentares serão sensíveis ao assunto e que V. Exa. Presidente da 

Câmara, tomará as medidas pertinentes ao assunto, conclamo aos demais vereadores aprovarem este 

requerimento.    

 

N. Termos 

   P. Deferimento 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aratuba - (CE.), aos 07 (sete) dias de fevereiro de 

2017.     

 

 

 

 

Magno Wylamy Estevam do Nascimento 

          Vereador - Requerente 
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