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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARCO-CEARÁ 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 001/2017 

 

 

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 à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando 

calçamento para os seguintes trechos de vias públicas do Distrito de Mocambo, 

do Município: 

 Do início do Conjunto Habitacional Coabe até a residência do Senhor 

Raimundo Miltom, no bairro de Cacimbas; 

 na Rua Santa Rita; 

 Da residência do Senhor Paulo Leriano até o Balneário Geraldo 

Leocádio; e, 

 Da residência do Senhor Geraldo Filho até a residência do Senhor 

Antônio Miguel, próximo à escola Pociano Ferreira. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 1º 

de fevereiro de 2017. 

 

 
EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO 

Vereador 
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Justificativa 

 

A pavimentação de vias públicas, dando boas condições ao trânsito e à 

mobilidade dos cidadãos da sede e da zona rural do Município é imprescindível 

para o bem-estar de população.  

Porém, há trechos em vias públicas que apresentam desníveis e 

buracos bastante acentuados, os quais desestabilizam o trânsito, fazendo com 

que condutores realizem manobras arriscadas, para desviar dessas 

irregularidades, podendo gerar acidentes.  

Os trechos de rua citados neste Requerimento necessitam 

urgentemente de pavimentação (calçamento), uma vez que apresentam 

buracos e desníveis no solo e têm grande movimentação de veículos e 

pedestres no Distrito de Mocambo. 

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres Parlamentares na 

aprovação da matéria, para que o Poder Executivo esteja a par do problema e, 

assim, possibilite à população do Distrito dispor de melhores condições de 

trafegabilidade em suas vias. 

 
 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 1º 

de fevereiro de 2017. 

 

 
EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO 

Vereador 
 

 
 
 
 


