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CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL
Palácio Padre Miguelinho
DESPACHO

REQUERIMENTO Nº 2428 /2015
EMENTA:
Solicita
à
SEMOV
providências para a pavimentação de
vias no entorno da Praça dos Mártires

_____________________________________
_____________________________________
Natal/RN _____/________/_________
________________________________________
PRESIDENTE

A vereadora Professora Eleika Bezerra, que tem assento nesta casa Legislativa pelo
partido PSDC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo mandato, vem,
respeitosamente, requerer que, ouvido o Plenário, na forma regimental, seja enviado
ofício ao Exmo. Sr. Secretário Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura/SEMOV,
Tomaz Pereira de Araújo Neto, solicitando providências para a pavimentação de todas as
vias localizadas no entorno da Praça dos Mártires, situada ao lado da Paróquia do
Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, no bairro de Nossa Senhora de Nazaré,
conforme apresentado no croqui em anexo. O referido entorno a ser pavimentado inclui a
Travessa Ari Barroso, o trecho restante da Rua Pastor Eustáquio Lopes da Silva e dois
logradouros que não ainda não possuem nomenclatura definida, sendo que um deles, faz
a ligação entre a avenida Miguel Castro e a Rua Pastor Eustáquio Lopes da Silva.

JUSTIFICATIVA
A Paróquia do Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, localizada no bairro de Nossa
Senhora de Nazaré, é uma das maiores e mais frequentadas do município de Natal e
possui, em sua lateral, terreno destinado à construção da Praça dos Mártires. Neste
espaço será construído importante equipamento que beneficiará toda a população
natalense, em especial, a comunidade local. Desta forma, é necessário, portanto, que a
SEMOPI realize um trabalho de pavimentação das vias do entorno da Praça das Mártires
para facilitar o acesso daqueles que queiram se utilizar do equipamento a ser construído.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Natal, 21 de setembro de 2015.
Professora Eleika Bezerra Guerreiro
Vereadora | PSDC
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