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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARCO-CEARÁ 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 010/2016 

 

 

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 de Obras e Serviços Urbanos, 
solicitando que seja organizada uma frente de trabalho para fazer a capina e 
limpeza das ruas da sede deste Município, bem como manutenção, sempre 
que necessário. . 
 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 31 

de março de 2016. 

 

 
ANTÔNIA GLAUCY OSTERNO RIOS 

Vereadora 
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Justificativa 

 

Recebendo reclamações de moradores, sobre o estado em que se encontram 

os matos nas vias públicas desse Município, esta Vereadora circulou pelas 

ruas da cidade para constata-las e viu que as vias públicas da Cidade de 

Marco encontravam-se bastante preenchidas por capim e outras vegetações 

rasteiras, provenientes do acúmulo de terra entre os pisos de calçadas e entre 

paralelepípedos, nos calçamentos.  

Tal situação acaba por ocasionar a insatisfação dos moradores por facilitar a 

proliferação de bichos peçonhentos como aranhas, escorpiões, insetos e, 

ainda, mosquitos, como o Aedes Aegypt, transmissor de doenças como a Zika, 

a Dengue e outras, que estão a apavorar não só nossa cidade, mas, o Brasil, 

devido à gravidade.  

De tal forma, seria conveniente que o setor competente desta Municipalidade 

efetuasse serviços de capina nas ruas da Cidade, bem como que se fizesse a 

manutenção do estado das vias convencional ao bem estar de todos, sempre 

que necessário. 

Assim, visando ao bem da população, rogo a Vossa Excelência, com a 

aprovação do Plenário, o atendimento ao disposto neste Requerimento. 

Na certeza de que esta proposta será imediatamente acatada, visto ser de fácil 

resolução, de antemão, agradecemos. 

 
 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 31 

de março de 2016. 

 
ANTÔNIA GLAUCY OSTERNO RIOS 

Vereadora 
 


