
REQUERIMENTO 04/2021 
 
 

Assunto: Solicita ao Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, o Sr. Gleison 

Begalli, para que por meio dos Nobres Edis, seja apresentado requerimento ao Chefe do 

Poder Executivo Municipal, o Sr. Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, a tomada de 

providências para sanar, no que lhe compete, as irregularidades e imperfeições na 

extensão da rodovia vicinal Alberto Lahós de Carvalho, que liga o Município de 

Catanduva/SP ao Município de Novais/SP. 

 

Autor: Douglas André Freschi Cruz Freschi 

  

  O vereador que este subscreve, nos termos do Regimento Interno desta 

Casa, vem requerer à Mesa Diretora que seja encaminhado solicitação ao Presidente da 

Câmara Municipal de Catanduva, o Sr. Gleison Begalli, para que por meio dos Nobres 

Edis, seja apresentado requerimento ao Chefe do Poder Executivo Municipal, o Sr. 

Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, a tomada de providências para sanar, no que lhe 

compete, as irregularidades e imperfeições na rodovia vicinal Alberto Lahós de 

Carvalho, que liga o Município de Catanduva/SP ao Município de Novais/SP. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente requerimento tem seu lastro, tendo em vista que a rodovia 

vicinal Alberto Lahós de Carvalho, que liga o Município de Catanduva/SP ao Município 

de Novais/SP, apresenta em sua extensão diversas irregularidades e imperfeições, 

prejudicando assim as condições de trafegabilidade, colocando em risco os seus 

usuários. 

Temos ainda a justificar a real necessidade de manutenção, levando em 

conta das irregularidades que a ponte que liga os dois Municípios apresenta, pois, 

como é consabido por todos, no momento da travessia da ponte, o veículo sofre com 

diversas irregularidades que a ponte apresenta, elevando o risco de acidente. 



Sendo assim, no anseio em atender e promover condições dignas de 

trafegabilidade e segurança aos usuários da vicinal Alberto Lahós de Carvalho, que liga o 

Município de Catanduva/SP ao Município de Novais/SP, se busca por meio deste a 

compreensão e a cooperação dos Nobres Edis. 

 
Câmara Municipal de Novais, 16 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

DOUGLAS ANDRÉ FRESCHI CRUZ 
Vereador 
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