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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 010/2017

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, solicitando a instalação de um hidrante na sede do Município, em
espaço a ser designado pelo corpo de bombeiros local.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 16
de fevereiro de 2017.

JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES
Vereador
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Justificativa

O hidrante, um importante sistema geralmente instalado em ruas ou edifícios
para a segurança local em caso de incêndios, é um ponto de tomada de água
onde há uma (simples) ou duas (duplo) saídas contendo válvulas angulares,
com seus respectivos adaptadores, tampões, mangueiras de incêndio e demais
acessórios.

É essencial para atender à população em emergências, como incêndios,
servindo ainda como abastecedor de caminhões de corpo de bombeiros.

Em Marco, ainda não dispomos desse sistema. Há um corpo de bombeiros no
Município, o Corpo de Bombeiros 4ª Seção do 3º Grupamento de Marco,
instalado ao lado do Posto São José, funcionando sem auxílio de um hidrante
para abastecimento do caminhão, o que é perigoso, tendo em vista as muitas
fábricas existentes ao longo do território da sede contendo material inflamável.

Assim, a instalação de um hidrante em um ponto da sede é de extrema
necessidade para o bom desempenho do trabalho dos profissionais do corpo
de bombeiros e, consequentemente, muito importante para a manutenção da
segurança dos munícipes.

Sendo assim, visando ao bem-estar da comunidade, rogo a Vossa Excelência,
com a aprovação do Plenário, o atendimento ao disposto neste Requerimento.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 16
de fevereiro de 2017.

JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES
Vereador
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