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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARCO-CEARÁ 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 006/2016 

 

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 o melhoramento das condições físicas do local destinado 

ao depósito de lixo do Distrito de Panacuí, neste Município, demonstradas em 

fotografias em anexo. 

 
 
 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 24 

de fevereiro de 2016. 

 

FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS 
Vereador 
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Justificativa 

 

As exigências para a disposição adequada dos resíduos sólidos, 
pressupondo recomendações básicas e medidas prévias, como terreno 
preparado e manutenção frequente dos trabalhos, são de extrema importância 
para que haja controle de destinação de lixo em uma comunidade. 

 
O local destinado a alojar o lixão deve ter suas condições físicas 

favoráveis, de modo a acomodar devidamente toda a produção realizada pela 
comunidade. 

 
Tal ação contribui para a limpeza da cidade ou localidade, uma vez que 

evita que os resíduos se espalhem pelo território, o que proporciona a 
proliferação de animais peçonhentos, como ratos, cobras e baratas. 

 
No Distrito de Panacuí, o local destinado à retenção dos resíduos está 

localizado a cerca de 01 km (um quilômetro) da sede do Distrito, e vem 
necessitando de atenção do Poder Público local, uma vez que as más 
condições de sua estrutura física faz com que animais tenham acesso ao lixão, 
já tendo havido, inclusive, a morte de bovinos, pela ingestão de sacos 
plásticos. 

 
Rogo a Vossa Excelência, com a aprovação do Plenário, o atendimento 

ao disposto neste Requerimento. 
 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 24 

de fevereiro de 2016. 

 

FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS 
Vereador 

 

 


