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REQUERIMENTO Nº 022/2015 DE 27 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 Estadual Robério Monteiro a fim de que este articule 

junto ao Governo do Estado a instalação de uma lombada 

eletrônica na CE-085, no trecho situado em frente à Escola 

Estadual Vicente de Paulo da Costa, no Distrito de Juritianha. 

 

 

A rodovia CE-085 que corta o Distrito de Juritianha é um trecho muito perigoso em razão do alto 

fluxo de veículos. Tal situação de perigo se agrava pelo fato do grande fluxo de estudantes que cruzam 

essa via para ter acesso a Escola Estadual Vicente de Paulo da Costa. Por tal razão, existe uma 

reivindicação antiga dos moradores do Distrito de Juritianha para que se instalassem uma lombada 

eletrônica naquele trecho. Outrora, este mesmo pleito já fora objeto de requerimento deste 

parlamantar, todavia, os poderes públicos permaneceram inertes quanto a esta demanda. 

 

Sendo asim, entendo que esta Casa Legislativa pode pleitear junto aos representantes da região com 

assento na Assembléia Legislativa para que estes intermediem junto ao Governo do Estado a 

instalação da mencionada lombada. Sendo assim, peço que a presente solicitação seja encaminhada ao 

Deputado Estadual Robério Monteiro para que possa levar a presente reivindicação às esferas 

competentes junto ao Governo do Estado.   

 

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

regimental, que se digne em oficiar o ilustre Deputado Estadual Robério Monteiro a fim de que este 

articule junto ao Governo do Estado a instalação de uma lombada eletrônica na CE-085, no trecho 

situado em frente à Escola Estadual Vicente de Paulo da Costa, no Distrito de Juritianha. 

 

Termos em que 

P. Deferimento. 

 

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Acaraú, aos 27 de Março de 2015. 

 
 
 

 
Cláudio Jean da Silveira 

Vereador (PCdoB) 

 


