
CÂMARA MUNICIPAL DE Gabinete do 
1 Vereador 

PROPOSIÇÃO No 013/2022. 

ESPÉCIE: REQUERIMENTO 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

O vereador Caio Vinícius Santana Saraiva, com a 

aquiescência dos vereadores subscritores, no uso de sua regimental 

atribuição e com supedâneo na Lei Orgânica Municipal e no Regimento 

Interno do Poder Legislativo, vem, apresentar esta PROPOSIÇÃO, de 

espécie REQUERIMENTO e, após aprovação do Plenário, requer solicitar o 

envio ao Ilustríssimo Sr. Hélder Cortez, diretor de Unidades de Negócio da 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE do Interior, para as 

providências pertinentes. 

A vertente PROPOSITURA visa requerer da direção de Unidades de 

Negócio da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE do Interior, 

através de seu nobre representante, a "PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA 

REGULAR DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS QUE PASSARAM POR 

CONSERTOS ANTIGOS E RECENTES", tendo em vista os aparentes 

estragos causados. 
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Importante mencionar que referida reinvindicação se coaduna 
com a necessidade de cuidar da seara urbanística Municipal, e não é 
louvável a atitude irresponsável da instituição CAGECE, evitando assim que 
os transeuntes, trafegando ou caminhando pelas ruas esburacadas venham 
a sofrer qualquer dano de ordem física e material. 

Portanto, nobres parlamentares, torna-se imprescindível a 

aprovação do requerimento apontado, vez que disporá do elevado cuidado 
que merecem o nosso povo e o nosso idolatrado Município 

Dessa forma, suplicamos pela aprovação do respectivo 

requerimento e, empós, que seja encaminhado a quem de direito pela 

Presidência dessa Casa Legislativa. 

É o que se justifica e o que se reivindica, 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano/CE, em 10 de 

maio de 2022. 

Caio Vinícius Santana Saraiva 
Vereador 

Subscritores: 
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