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Requerimento Verbal Circular - Abalara Ceará 07 de marco de 2023 

Assunto: Requerimento verbal 

Autores: Vereador Dr. Ismael Caldas Grangeiro -02 
Ricardo Leite de Figeueiredo- 02 
Francisco Eliseu Moreira Filho- 04 
José Tavares de Lucena 01 

Ao: 
Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal 
Cópia ao: Secretário de Obras e setor de Iluminação Publica 

Cumprimentando-o cordialmente, venho com o presente, 

encaminhar o requerimento verbal do vereador mencionado para suas 

providencias. 

REQUERIMENTO VERBAL — VEREADOR: Dr. Ismael Caldas Grangeiro 

Conteúdo. 

Reforçando um requerimento anterior de minha autoria, com a 

aproximação da festa de São José, solicito mais uma vez urgência, para que 

a secretaria de Obra, ou mesmo setor competente de iluminação pública, 

para que providencie a troca de lâmpadas queimadas, dos postes na 

estrada(via), no trecho sede até a vila São José se estendendo até o Sitio 

Brejinho, continua da mesma forma, as escuras e o fluxo de veículos e 

pedestre que por ali passam ficam prejudicados até pelo crescimento do 

mato que contribuem, para que a via torne mais perigosa durante a noite. 

São mais ou menos de 07 lâmpadas queimadas. 

REQUERIMENTO VERBAL — VEREADOR DR ISMAEL CALDAS GRANGEIRO 

Solicita da secretaria de Obras que envie equipe a do setor para fazer a 

vistoria e o tapa buraco da estrada do sitio Araujo, que fica entre Araujo de 

cima e Gangorra, segundo moradores o buraco esta tomando parte da 

estrada. 
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REQUERIMENTO VEREADOR RICARDO LEITE DE FIGUEIREDO 

1 — Solicito limpeza da Rua São Francisco nesta cidade, recuperar a rua tirar 

a lama e colocar material adequado. 

2- Solicito a construção da estrada que da acesso ao parque de energia 

SOLAR. 

REQUERIMENTO VEREADOR JOSÉ TAVARES DE LUCENA 

Solicito informações do senhor prefeito informações o porque das 

encanações da agua da serra, não está chegando ao terreno do ex vereador 

João Lizeu, segundo o vereador existe residências dentro do terreno. 

REQUERIMENTOS VERBAIS VEREADOR — FRANCISCO ELISEU MOREIRA FILHO 

1 - Solicito estudo para construção de calçamento nas imediações do senhor Luiz 

Laurindo no Sitio Catingueira. 

2- Solicito da secretaria de Obras a possibilidade de colocação de pica rra na estrada do 

sitio Catingueira nas imediações da creche até a residência do senhor Netim. 

3 — Solicito a construção de calçamento na serra da Maozinha na localidade de Sitio 

Belém mais precisamente perto de Pedro de Azineto. 

4 - Solicito da secretaria de obras um reparo na ladeira do Sitio Belém na serra da 

mãozinha. 

Sem mais para o momento subscrevo-me com estima e alta 

consideração. 

Sala das sessões da Câmara Municipal de Abalara ern 07 de Margo 

de 2023. 
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Oficio n 009/2023 
Assuntos> Requerimentos verbais 
Vereadores Autores: 
Dr. Ismael Caldas Grangeiro — Iluminação Pública. 
Francisco Eliseu Moreira Filho _ Solicitação de Carro Fumacê 
Ricardo Leite de Figueiredo — Pagamento de obrigações (servidores) 

Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, 

Abaiara Ce 08 de Fevereiro de 2023 

Encaminho para suas providencias a relação de REQUERIMENTOS VERBAIS 
apresentados pelos vereadores abaixo mencionados e aprovados na sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Abalara do dia 07 de Fevereiro de 2023. 

REQUERIMENTO VERBAL n 001/2023—Vereador Dr. Ismael Caldas Grangeiro 
Solicita ao chefe do Poder Executivo municipal providencias no que diz respeito enviar 
equipe do setor de iluminação Pública para efetuar a troca de lâmpadas queimadas nos 
postes da estrada que liga a sede à Vila São José, num total de 07 postes apagados 
deixando a via bastante escura. Ainda em seu comentário o vereador fez questão de 
registrar a presença de muitos animais soltos na via causando assim bastante perigo de 
acidentes. 
REQUERIMENTO VERBAL n 001/2023 — Vereador Francisco Eliseu Moreira Filho 
Apresentou solicitação a senhora secretaria de Saúde Elenita Rayane para que fosse 
encaminhado oficio a secretaria de saúde  do Estado do Ceará solicitando o envio do 
CARRO FUMACE ao nosso município a fim realizar serviços de pulverização no combater 
ao mosquito portador de várias doenças que venham aparecer durante a quadra 
invernosa. 
REQUERIMENTO VERBAL n 002/2023 — Vereador Ricardo Leite de Figueiredo 
Solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal, especial atenção no que diz respeito ao 
pagamento dos valores destinados aos funcionários que ligam os poços do município, 
segundo vereador estes valores estão em atraso com estes servidores, e os mesmos 
estão sem poder realizar seus serviços por conta deste atraso no pagamento. 

Sem mais para o momento subscrevo-me com estima e alta consideração. 

Li; P,04 
anoel Luiz Alves Filho 

Presidente 

Ao. 
Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal —Afonso Tavares Leite 
Copia. Secretário de Gabinete — Francisco D 
Prefeitura de Abalara Ceara, 
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