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REQUERIMENTO Nº 064/2017 

 

 

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 ao Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura, solicitando 
a reforma de três passagens molhadas: uma, localizada no Riacho Remanso, 
entre a Localidade de Remanso e a Localidade de Varjota; outra, no Riacho 
dos Grossos, entre o Distrito de Panacuí e a Localidade de Feijão Bravo, e, 
outra, no Riacho dos Lamarão, entre o Distrito de Panacuí e o Distrito 
Mocambo, neste Município. 

 

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

 

FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS 
Vereador 
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Justificativa 

 

As passagens molhadas citadas neste Requerimento foram 
construídas há muitos anos e, com o passar do tempo, ficaram completamente 
esburacadas, precisando de reparos. As passagens molhadas citadas estão 
com os pisos esburacados e em sua maioria sem a proteção lateral das grades 
de segurança, as quais deveriam ter sido colocadas desde a construção. 

Visando promover o progresso e o desenvolvimento da região onde se 
encontram, apresento nesta oportunidade a presente reivindicação, uma vez 
que a mesma, se atendida, além de proporcionar o bem-estar de toda a 
população daquelas redondezas, melhorará o tráfego na região.  

Diante da situação, a comunidade apela às autoridades municipais, em 
especial ao Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura, para que os devidos 
reparos sejam feitos e haja mais segurança aos moradores e transeuntes.  

O Requerimento pedindo a recuperação dessas passagens molhadas, 
se aprovado, evitará que tantos moradores e estudantes se deparem com 
inúmeros buracos, os quais podem causar acidentes com veículos e animais. 

Diante do exposto, rogo aos Pares o atendimento ao disposto neste 
Requerimento.  

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

 

FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS 
Vereador 

 

 


