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EXMO. SR. 

ANTÔNIO DE PÁDUA NOGUEIRA BARBOSA 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA  

 

 

  

 

Senhor Presidente, 

 

 

ANTÔNIO MAYCON VARELO PINHEIRO, Vereador do Partido da República (PR), com 

assento neste Legislativo Municipal, vem requerer de V. Exa., após ouvir o Plenário, Solicitando a Sra. 

Maria Auxiliadora Lima Batista, Prefeita de Aratuba, juntamente com o Secretário de Obras e 

Urbanismo, João Evangelista, que viabilize a estruturação de um estacionamento para motos e veículos 

de pequeno porte, aproveitando o espaço existente entre a Quadra de Esportes da Escola Maria e o meio 

fio da pista na Rodovia Júlio Coacy Pereira. 
 

É importante destacar que o espaço já existe, precisando apenas de uma adequação para garantir 

mais conforto, segurança e acessibilidade aos desportistas durante os eventos que ocorrem neste 

equipamento de lazer.   
 

Senhores vereadores, a estruturação de um estacionamento público nesta área não utilizada na 

Rodovia Júlio Coacy Pereira, além de garantir mais segurança, vai assegurar a trafegabilidade nesta via 

em dias de eventos, preservando o direito de ir e vim sem maiores riscos de acidentes envolvendo 

pedestres e condutores de veículos motorizados.  
 

Destaque-se ainda que neste trecho existem duas igrejas evangélicas, residências e comércios em 

pleno funcionamento, o que torna mais ainda necessário o atendimento deste requerimento.  
 

Sendo assim, na certeza de contar com total apoio, dos pares desta Casa Legislativa, e que V. 

Exa., 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 29 (dias) de Agosto de 2017.     

 

 

 

Antônio Maycon Varelo Pinheiro       

Vereador - Requerente  
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