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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 044/2015

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 construção de uma passagem molhada sobre o riacho
que liga o Bairro de Salinas I ao de Salinas II, neste Município.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 18
de novembro de 2015.

ANTÔNIO ERIVALDO FONTELES
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


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

Devido ao aumento do nível de água do riacho que fica localizado entre
os Bairros de Salinas I e II, na sede do Município de Marco, em períodos
chuvosos, a população do Bairro de Salinas II encontra dificuldades no acesso
ao Centro e demais bairros da cidade, que deve ser feito através do Bairro de
Salinas I.

Ressalte-se que quando chove é nítido o perigo que ali ocorre, uma
vez que o local fica intransitável.

A construção de uma passagem molhada sobre o riacho possibilitaria
melhor acesso aos moradores do Bairro de Salinas II ao restante da cidade,
evitando que, ao invés de percorrerem um trajeto de cerca de 25km (vinte e
cinco) quilômetros até o restante da sede, passando pelas Localidades de
Santo Antônio e Areias, além da Localidade de Várzea Feia, pertencente ao
Município de Bela Cruz, percorram, pela via de acesso que é o Bairro de
Salinas I, apenas cerca de 1km (um) quilômetro, facilitando, assim, seu dia a
dia.

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

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 18
de novembro de 2015.

ANTÔNIO ERIVALDO FONTELES
Vereador
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