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EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 025/2017

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 a
complementação de pavimentação, bem como a manutenção de todos os
trechos já pavimentados, em todas as ruas da Sede e da Zona Rural do
Município.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 06
de abril de 2017.

ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO
Vereador
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Justificativa

Considerando que em todo o Município há ruas que encontram-se em
condições ruins para o tráfego de veículos e pessoas, haja vista que com o
passar do tempo se formam buracos ao longo dos trechos e que ainda há
trechos e ruas a serem pavimentados, comprometendo o deslocamento dos
que ali residem, é que se faz necessário o presente Requerimento.

Uma manutenção preventiva adequada e eficiente no sentido de
reparar os buracos e desníveis já existentes e a complementação da
pavimentação nos trechos são, além de ações de segurança para com a
população, formas de aplicação correta dos recursos disponíveis.

Certo de contar com a aprovação deste Requerimento, renovo os
sinceros votos de estima e apreço.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 06
de abril de 2017.

ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO
Vereador
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