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REQUERIMENTO Nº 014/2015 DE 12 DE MARÇO DE 2015. 

 

 
Excelentíssimos Senhor JOSÉ CLAUDENIR SILVEIRA SOUSA,  

MD. Presidente da Câmara Municipal de Acaraú-CE 

 

 

Requerimento para que a Câmara Municipal oficie o ilustre 

Deputado Federal Moses Haendel Melo Rodrigues a fim de que 

este destinte recursos através de emenda parlamentar para a 

pavimentação asfáltica da estrada que liga a localidade de 

Cauassu à Sede do Distrito de Juritianha. 

 

 

Com a chegada do período chuvoso a estrada que liga a localidade de Cauassu à Sede do Distrito de 

Juritianha se encontra intrafegável. Ocorre, que o acesso da população residente na zona rural de 

Juritianha às áreas adjacentes e à Sede do município depende das boas condições das estradas e a 

presente situação compromete diretamente a economia da região e o acesso à população aos serviços 

públicos essenciais como educação e saúde. Tal problema é recorrente a cada ano no período das 

chuvas, daí sendo necessária a pavimentação asfáltica da referida estrada para por fim a esta situação. 

 

Outrossim, diante do quadro de escassez de recursos disponíveis pelas Administrações Municipais 

cabe os Poderes Públicos se unirem a fim de reivindicar verbas a nível de Governo do Estado e 

Federal para atendimento das demandas da população. 

  

Desta forma, entendo que esta Casa Legislativa pode pleitear junto aos representantes da região com 

assento na Assembléia Legislativa e na Câmara dos Deputados a fim de se obter a destinação de 

recursos através de emendas parlamentares a fim de prover recursos para a Administração Municipal 

para a realização de obras necessárias como esta que ora se aponta. Sendo assim, peço autorização aos 

meus ilustres pares que a presente solicitação de verbas seja encaminhada ao Deputado Federal Moses 

Rodrigues para que este parlamentar subscritor, em razão de sua proximidade, possa articular o 

sucesso na obtenção dos referidos recursos.   

 

Após o exposto, REQUEIRO à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma 

regimental, que se digne em oficiar oficie o ilustre Deputado Federal Moses Haendel Melo Rodrigues 

a fim de que este destine de recursos através de emenda parlamentar para a pavimentação asfáltica da 

estrada que liga a localidade de Cauassu à Sede do Distrito de Juritianha. 

 

Termos em que 

P. Deferimento. 

 

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 12 de Março de 2015. 

 
 
 

Cláudio Jean da Silveira 

Vereador (PCdoB) 

 


