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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 026/2015

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 de Obras e Serviços Urbanos,
solicitando a recuperação de calçamento em trechos localizados defronte à
residência do Senhor João Matias, à Creche Antônio Domingos e a E.E.F.
Manuel Jaime Neves Osterno, no Distrito de Mocambo, no Município.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 13
de maio de 2015.

EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO
Vereador
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Justificativa

A recuperação de vias públicas, dando boas condições de trânsito e
mobilidade às ruas da sede e da zona rural do Município, é imprescindível para
que os cidadãos possam ter boa mobilidade.

Porém, há trechos em vias públicas que apresentam desníveis e
buracos bastante acentuados, os quais desestabilizam o trânsito, fazendo com
que condutores realizem manobras arriscadas, para desviar dessas
irregularidades, podendo gerar acidentes.

As proximidades da residência do Senhor João Matias, da Creche
Antônio Domingos e da Escola de Ensino Fundamental Manuel Jaime Neves
Osterno, no Distrito de Mocambo, necessitam de reparos urgentes em suas
pavimentações. Nos trechos, há buracos que praticamente inviabilizam o
trânsito nas vias, agravando-se, ainda, a situação, em períodos de chuva,
devido ao represamento de água.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres Parlamentares na
aprovação da matéria, para que o Poder Executivo esteja a par do problema e,
assim, possibilite à população do Distrito dispor de melhores condições de
trafegabilidade em suas vias.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 13
de maio de 2015.

EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO
Vereador
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