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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 043/2015

A Vereadora infra-assinada, 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 limpeza do canal de esgoto que passa pelas Ruas
Governador Raul Barbosa, Deputado Francisco Monte e Osterno, com término
nas proximidades da Estátua Monsenhor Waldir, no Centro da Cidade.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 04
de novembro de 2015.

SOCORRO OSTERNO NEVES
Vereadora

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


CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO
ESTADO DO CEARÁ

Rua Rios, S/N – Centro – CEP: 62.560-000 – CNPJ: 03.855.618/0001-21 – Fone: (88) 3664-1951
MARCO – CEARÁ

Site: www.cmm.ce.gov.br / Email: ouvidoria@cmm.ce.gov.br

Justificativa

Com o objetivo de prevenir a proliferação de doenças sobre a
população do Centro da cidade, esta Vereadora vem, através deste
Requerimento, solicitar que haja providências, por parte do Poder Executivo, na
limpeza do esgoto a céu aberto localizado neste bairro, localizado ao longo das
Ruas Governador Raul Barbosa, Deputado Francisco Monte e Osterno, com
término nas proximidades da Estátua Monsenhor Waldir.

Além de evitar, como medida de longo prazo, transtornos para a
população local, por conta da possibilidade de quadros invernosos mais
potentes, que poderiam levar ao entupimento do canal e alagamento das vias
mais próximas, a curto prazo, a limpeza do canal de esgoto melhoraria o
aspecto das referidas Ruas, além de ocasionar maiores condições de saúde e
bem-estar à população por ali residente, bem como todos os munícipes.

Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres Pares na
aprovação deste.
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