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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 011/2017

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, Roger Neves
Aguiar, bem como à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando que seja
calçado um trecho de via pública do Distrito de Mocambo localizado entre a
residência do Senhor José Paulino e o Cemitério de Mocambo.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 16
de março de 2017.

EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO
Vereador
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Justificativa

A pavimentação de vias públicas, dando boas condições ao trânsito e à
mobilidade dos cidadãos da sede e da zona rural do Município é imprescindível
para o bem-estar de população.

Além de ser bastante utilizada pelos moradores como via de passagem
para suas atividades diárias ao longo do território do Distrito de Mocambo, o
trecho de rua mencionado neste Requerimento necessita de pavimentação,
como forma de melhorar o acesso dos moradores ao cemitério, durante
sepultamentos e outras atividades ligadas ao mesmo.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres Parlamentares na
aprovação da matéria, para que o Poder Executivo esteja a par do problema.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 16
de março de 2017.

EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO
Vereador
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