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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 022/2015

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, José
Grijalma Rocha Silva, bem como à Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, solicitando a reposição de pedras de calçamento nos acostamentos
das Ruas Manuel Clóvis e Ceci Neves.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 07
de maio de 2015.

ANTÔNIO ERIVALDO FONTELES
Vereador
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Justificativa

As ruas adjacentes que atualmente se encontram em parte
esburacadas, apresentam trechos intransitáveis causando transtornos a
moradores e visitantes. O cenário decorre da necessidade que se teve, no mês
de outubro do ano de 2014, de retirada das pedras para construção de vala
próximo às residências, para suas encanações.

Ocorre que a encanação já foi concluída e a situação tem se agravado
em função de as pedras de calçamento ainda estarem soltas, fazendo com que
a cada novo episódio de chuvas fortes se separem, prejudicando outros
trechos do calçamento e provocando lesões em crianças que moram nas
proximidades, bem como acidentes com motocicletas.

Moradores relatam já terem procurado a CAGECE, a qual informou não
ter qualquer ligação com o caso.

Através da reposição das pedras soltas, se melhoraria o aspecto
urbanístico, proporcionando, ainda, a otimização do tráfego de veículos e
pedestres nos locais, bem como da rotina dos moradores no entorno das vias,
não devendo mais enfrentar tais problemas.

Segue em anexo imagem da situação em que se encontram os
acostamentos das citadas ruas.

Pelos motivos expostos, contamos com a colaboração dos Nobres
Pares na aprovação deste.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 07
de maio de 2015.

ANTÔNIO ERIVALDO FONTELES
Vereador
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