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Autor : Vereador FRANCISCO LiViN0 DiNiZ 
Co- autores: Ricardo Leite de Figueiredo, José Tavares de Lucena e Geraldo Gislasio 
Sampaio 
Assunto : Construção de calçamento Bairro Areias 

Ao. 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Abaiara 

Na qualidade de representante desta augusta casa Legislativa, EU FRANCISCO 
LIVINO DINIZ e meus colegas edis, co-autores sempre apoiando e reforçando as nossas 
solicitações, observando sempre as normas regimentais que norteiam esta casa para 
que surtam seus efeitos legais, venho com este requerimento solicitar mais uma vez a 
construção de um calçamento na estrada do Bairro Areias nesta cidade onde dar inicio 
ali na CE perto do Posto Padre Cícero e Frei Damião e vai ate as imediações da residência 
da Sra. Neuma Avelino, inclusive já foi solicitado ano passado através do requerimento 
n9, 010/2020 de 13/05/2020 por este vereador e a situação continua na mesma. 

JUSTIFICANDO 

A construção deste calçamento na referida estrada de que trata esta matéria, é 
um sonho daquelas comunidades que por ali residem, hoje não se trata mais de um 
sitio.., trata-se de um bairro Areais, bastante povoado criado em lei aprovada na 
Câmara Municipal de Abaiara, e dar acesso a varias localidades, muitos bares e 
balneários nesta região, um intenso transito de veículos e pedestres, passam 
diariamente por ali, e principalmente nesta época a coisa se complica por causa do 
período chuvoso, a lama e as condições desta estrada fica praticamente intransitável o 
sofrimento desta comunidade é muito grande. 

Fica também senhor Prefeito a idéia de colocar neste percurso postes com 
luminária para que a população possa ter mais tranqüilidade e segurança. 
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Certo de que vossa excelência dará especial atenção desde já os meus sinceros 
agradecimentos de estima e alta consideração. 

Atenciosam te 
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Vereador Autor 

Exmo. Sr. 
Afonso Tavares Leite 
Prefeito Municipal de Abalara 
Cópia 
Secretario de Obras 
José Alann Gonçalves 


