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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 035/2017

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, requer a V. Exa.

após ouvido o Plenário, encaminhar o presente ao Exmo. Sr. Prefeito

Municipal, para requerer o fechamento do canal de esgoto que pega na entrada

do trecho de rua conhecido por Parquinho até a estátua Monsenhor Waldir,

naquelas proximidades.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 10
de maio de 2017.

RENÉ OSTERNO RIOS
Vereador
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Justificativa

Os moradores das proximidades da Estátua Monsenhor Waldir,

localizada no Centro da Cidade, vêm sofrendo com mau cheiro oriundo de

vazamento de rede de esgoto existente naquelas proximidades, que torna o

trecho e as ruas dos arredores contaminados pelo ar fétido decorrente do

referido esgoto a céu aberto, e, no período chuvoso, as águas percorrem os

declínios da via e represam em determinados pontos das mesmas.

É de suma importância que seja feita a revisão, limpeza e fechamento

de todas redes de esgoto naqueles arredores, uma vez que os dejetos vêm

sendo lançados nesse trecho, prejudicando a saúde dos moradores, ao

prejudicarem sua respiração.

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 10
de maio de 2017.

RENÉ OSTERNO RIOS
Vereador
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