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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARCO/CE. 

 

 

REQUERIMENTO Nº 090/2017 

 

 

EMENTA: Requerimento para que a ENEL DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE 

registrem nas contas de energia elétrica e água a realização do 

evento “sábado em ação”, inserindo a logomarca da ação, cujo 

modelo segue em anexo. 

 

 A Vereadora abaixo subscrita, no uso de suas atribuições legais e na 

forma regimental, requer que, após aprovação da proposição ora sugerida, 

sejam enviados ofícios à ENEL DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA e à Companhia 

de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, para que registrem nas contas de 

energia elétrica e água dirigidas aos endereços cadastrados no território de 

Marco a logomarca da campanha “Sábado em Ação”, que passará a ocorrer 

aos sábados, a partir do dia 21/11/2017, fazendo constar nos respectivos 

modelos a logomarca da ação, que segue em anexo na Justificativa da 

presente proposição.   

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 08 

de novembro de 2017. 

 

Socorro Osterno Neves 

 Vereadora 
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Justificativa 

  

 O requerimento tem por objeto publicizar a realização do evento 

“Sábado em Ação”, parceria do poder público com a sociedade civil, que 

buscam divulgar os riscos das doenças transmitidas pelo aedes aegypti, 

assim como propagar as práticas indispensáveis a evitar a proliferação do 

mosquito.  

 

 Conscientizar a população ainda é o meio mais eficaz para diminuição 

dos índices de infecção pelo mosquito. 

 

  Para se estimar a importância da ação, insta evidenciar que foram 

notificados aproximadamente 590 casos suspeitos de Chikungunya, com 

280 casos confirmados; 200 notificações de Dengue, com 08 casos 

confirmados; e 09 notificações de Zica, embora sem confirmação.  

 

 Por estas razões, pedimos o apoio do pares no sentido de apoiar a 

proposição. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 08 

de novembro de 2017. 

 

 

Socorro Osterno Neves 

   Vereadora 
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