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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MARCO/CE. 

 

 

REQUERIMENTO Nº 014/2018 

 

 

 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, 
requerendo que sejam removidas árvores Eucaliptos que estão tombando na 
margem da BR 402, rodovia que liga o Bairro Triângulo de Marco ao restante 
da Sede do Município.   

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 07 
de março de 2018. 

 

JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES 
Vereador 
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Justificativa 

 

  Há pelo menos 12 (doze) anos, foram plantadas várias árvores 
Eucalipto nas margens da BR 402, rodovia que liga o Bairro Triângulo de 
Marco ao restante da Sede do Município. Ocorre que em face do terreno 
acidentado e da idade das árvores, muitas já caíram e outras estão tombando 
para cair. 

Percebe-se que o iminente risco de tombamento das mencionadas 
árvores pode proporcionar vultuosos prejuízos para o Município, em face de 
estarem bem próximas a rede elétrica de alta tensão.  

 
Observa-se, também, que em face do grande fluxo de veículos, fica 

evidente que a qualquer momento uma das dez árvores que estão tombando 
ofereça sérios riscos às vidas dos transeuntes e viajantes, por conta de 
eventuais acidentes. 

 
Em caso de acidentes provocados por conta das árvores em 

questão, é de inteira responsabilidade do Município, portanto, a prevenção de 
acidentes, lesões e, até mesmo, mortes, fazendo-se necessária a remoção 
urgente das que estão prestes a cair, bem como das que já não têm vida. 
  

 
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 

07 de março de 2018. 

 
 

JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES 
Vereador 

 

 


