Requerimento Nº: 135 / 2016
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA
Em 18 de Fevereiro de 2016
“VOTO DE CONGRATULAÇÕES AO MUNICÍPIO DE CRUZ, PELA
COMEMORAÇÃO DOS 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, QUE
OCORREU NO DIA 14 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.”
1º Secretario

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. 221, inc. IX, do Regimento Interno, seja consignado nos anais
da Casa, voto de congratulações ao Município de Cruz, pela comemoração dos 31 anos de emancipação política, que ocorreu no dia
14 de janeiro do ano em curso.

Justificativa:
Cruz é um município do estado do Ceará que localiza-se na microrregião do Litoral de Camocim e Acaraú, mesorregião do Noroeste
Cearense. O município tem 22 887 habitantes e 334 km², foi criado em 14 de janeiro de 1985 após ser emancipado de Acaraú
através de plebiscito. Segundo a tradição oral, um povoado floresceu às margens do rio Acaraú a partir de uma grande cruz fincada
pelos moradores para homenagear um retirante que ali teria morrido durante a fuga da seca de 1825. Cruz tem sua economia
concentrada na agricultura, pecuária e comércio. Destaca-se a produção de castanha de caju, mandioca, milho, feijão, a criação de
bovinos, caprinos e suínos, além das atividades artesanais bastante diversificadas: renda, crochê, bordado, redes de dormir e de
pescar. Os vários comércios que se encontram na sede e no interior da cidade também formam uma importante fonte de renda, nos
últimos tempos o turismo vem se mostrando como um novo gerador de renda.
Motivo este, que venho através deste requerimento aos eminentes pares, parabenizar todo o povo do município de Cruz, este que
faço através de todos os dirigentes deste município querido.
Endereço:
Destinatário: Exmo. Sr. Adauto Mendes - Prefeito de Cruz.
Endereço: Praça Três Poderes, s/n, Aniguas, Cep: 62.595-000, Cruz/CE.
Sala das Sessões, 05 de Fevereiro de 2016

Dep. SÉRGIO AGUIAR
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Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________
Entrada Legislativo: 05.02.2016
Data Leitura do Expediente: 11.02.2016
Data Deliberação: 18.02.2016
Situação: Aprovado
___________________________________________________________________________________________________________
Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 14.03.2016
Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 00330/2016/AL referente ao Requerimento nº0135/2016,foi encaminhado
ao Protocolo para expedição no dia 14/3/2016.
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