ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 64/2017
AUTOR(A): NELMA CARNEIRO CAVALCANTE
ASSUNTO: Solicita Denominação para a Rua Projetada, que fica localizada no
Distrito de Cepilho, mais precisamente logo após o Sistema de Abastecimento da
CAGEPA até a curva que dá acesso a Comunidade Gruta de Cobra, que faz parte
do município de Areia-PB.

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 a Denominação para a Rua Projetada, que fica localizada no
Distrito de Cepilho, mais precisamente logo após o Sistema de Abastecimento da
CAGEPA até a curva que dá acesso a Comunidade Gruta de Cobra, que faz parte
do município de Areia-PB.
Justificativa:
O Distrito de Cepilho vem crescendo ao longo dos anos, em
consequência de desmembramento de terras. As famílias compram os terrenos e
constroem suas residências, mas, para que esta rua surgida seja de forma
organizada, necessário de faz que receba uma denominação para que os
moradores tenham um endereço fixo para serem localizados com facilidade.
Aquela rua do seu lado esquerdo, vindo de Cepilho em direção a
cidade de Remigio pertence ao município de Remígio, o lado direito vindo de
Cepilho em direção a Remígio, pertence ao município de Areia-PB.
Esta denominação é muito importante para os moradores receberem
suas correspondências como também na sua identificação de forma eficaz.
Peço o apoio dos nobres Edís através do voto e que o gestor se
sensibilize enviado para esta Casa o Projeto de Lei dando o nome desta
mensionada rua: RUA SEVERINA ALVES CARNEIRO, por ser filha de um dos
primeiros moradores deste Distrito tendo prestado relevantes serviços aquela
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comunidade, sendo proprietária de um CARTÓRIO DE REGIDSTRO CIVIL,
porém mais que justo receber esta homenagem in memorian.
Sala das Sessões em 10 de outubro de 2017

___________________________________________
Nelma Carneiro Cavalcante
Vereadora

Rua Dr. Cunha Lima, S/N - Centro - CEP 58.397-000 - Telefax (83) 3362 2469
CGC: 12920187/0001-20
E-mail: areiacamara@yahoo.com.br

