ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 46/2017
Autora: Nelma Carneiro Cavalcante e outros
Assunto: Solicita Revisão nas Ruas de nossa cidade, no que diz
respeito a Placas de Denominação de Ruas.

Sr. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, Sr. João Francisco Batista de Albuquerque, no sentido do mesmo
providenciar junto a Secretaria de Infra Estrutura, a revisão nas ruas de nossa
cidade, para detectar onde falta Placas de Denominação de Ruas, ficando difícil a
sua identificação por falta de sua nomenclatura,, por terem sido destruídas,
mandando confeccionar novas placas de denominação, para colocar nas ruas, onde
existia anteriormente, e as que se tornaram Lei através desta Câmara de
Vereadores, e não foram tomadas providências, mandando confeccionar suas
placas de denominação.
JUSTIFICAÇÃO:
O cidadão brasileiro, para se identificar, ele necessita de endereço
fixo.
Na nossa cidade as autoridades competentes nunca levaram a
sério, no que diz respeito a denominação de rua. Ao longo dos anos, venho me
preocupando neste sentido. Para que tenham idéia do que estou solicitando, segue
em anexo a este requerimento a foto de uma placa de denominação de rua
pendurada em um poste de energia. Isto é o cúmulo do descaso.
Outras ruas foram solicitadas através desta casa, suas
denominações, sendo aprovada por unanimidade, até hoje não foram
confeccionadas as mencionadas placas de denominação, me refiro a rua: José
Quinino localizada no Distrito de Cepilho e a Rua Vereador Nelson Carneiro em
nossa cidade, como também a Rua Violeta do Céu Queiroz Teixeira “Loteamento
Silva Santos”, localizado no Conjunto Mutirão.
Rua Dr. Cunha Lima, S/N - Centro - CEP 58.397-000 - Telefax (83) 3362 2469
CGC: 12920187/0001-20
E-mail: vereadoranelmacarneiro@hotmail.com

ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
Segue em anexo, os requerimentos com suas respectivas leis.
Espero contar com o apoio dos nobres pares aprovando por unanimidade esta
solicitação.
Acredito na seriedade desta nova administração e espero que seja sensível a este
pleito, executando.
Sala das Sessões em 11 de janeiro de 2017.

NELMA CARNEIRO CAVALCANTE
Vereadora
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