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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 007/2017

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e na forma
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, seja
encaminhado Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Roger Neves
Aguiar, bem como à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando a
finalização do canteiro central, do meio fio e da pavimentação asfáltica da
Avenida Prefeito Guido Osterno, no trecho que segue com sentido ao Município
de Bela Cruz.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 08
de fevereiro de 2017.

JOÃO BATISTA VIANA
Vereador
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Justificativa

Além da finalização do canteiro central e do meio-fio da Avenida Prefeito Guido
Osterno, há a necessidade de finalização da pavimentação asfáltica da via, que
abrange uma área de locomoção de moradores de toda a região.

As condições da Avenida, no trecho com sentido ao Município de Bela Cruz,
que encontra-se em fase de finalização da via, têm ocasionado acidentes a
condutores de veículos automotores, ciclistas e pedestres, por a mesma não
ter ainda sua estrutura devidamente acabada, apresentando buracos e
desníveis no solo, além de ausência de delimitações nas laterais.

Dessa forma, visando ao bem estar dos munícipes, rogo a Vossa Excelência,
com a aprovação do Plenário, o atendimento ao disposto neste Requerimento,
para que seja diminuído ou sanado o índice de acidentes no trecho.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 08
de fevereiro de 2017.

JOÃO BATISTA VIANA
Vereador

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.cmm.ce.gov.br/
http://www.pdfdesk.com

