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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 037/2017

A Vereadora infra-assinada, no uso de suas atribuições legais, requer a V.

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

Municipal, para requerer a reforma e manutenção de todas as estradas do

Município.

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

INÁ MARIA MACÊDO OSTERNO
Vereadora
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Justificativa

Considerando que as estradas de terra que dão acesso à sede do

Município encontram-se em estado ruim, bem como que o Município necessita

prestar os serviços de transporte de alunos para as escolas das zonas rural e

urbana e atender pacientes e cidadãos que necessitem de atendimento

médico, dentre outros, e que a economicidade, como princípio da

Administração Pública, percebe-se a necessidade de aprovação do presente

Requerimento.

Também, tal medida precisa ser cumprida, já que a movimentação de

veículos nessas estradas causa-lhes prejuízos, pois aumenta seu desgaste e a

probabilidade de quebra, o que pode afetar os serviços públicos.

Certo de poder contar com o apoio dos nobres colegas Vereadores para

com a aprovação deste Requerimento, reitero-vos votos de estima e

consideração.
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