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 REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 020/18. 

 

 

REQUEIRO, nos termos regimentais e após ouvir o Douto 

Plenário, oficiar ao Executivo Municipal, sobre o quanto segue: 

 

► cópia para Secretaria Municipal de Obras e Secretaria 

Municipal Meio Ambiente. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 
 

 

 
 

      Durante o Grande Expediente na 03ª 

Sessão Ordinária, este Nobre Edil que abaixo subscreve, 

solicitou ao Executivo Municipal e em parceria com a Secretaria 

Municipal de Obras e Meio Ambiente com referência ao Beco na 

Rua Pedro Maciel – Bairro São Geraldo, neste Município. 

      É mister esclarecer a Vossa Excelência 

em que pese os inúmeros projetos a serem postos em prática 

pela atual Administração pública, visando o bem comum, 

notoriamente é trazido à baila a situação precária que se 

encontra a referida rua, nas proximidades do Sr. Bertoso e 

Célio. Triste e lamentável a situação no local, onde a 



comunidade clama pelas justas e necessárias melhorias, tais 

como: iluminação, limpeza geral, principalmente na mata 

existente que atualmente se tornou um verdadeiro lixão a céu 

aberto. Por isso, a medida de prevenção e fiscalização. 

     A comunidade local sofre com o 

desenfreado abuso de terceiros que sem conhecimento algum e 

respeito ao meio ambiente e aos seus moradores, despejam toda 

a sorte de detritos na mata existente, deixando um aspecto 

desagradável e de mau cheiro local. A população pede a 

intervenção imediata dos órgãos competentes, para que triste 

realidade seja imediatamente sanada.        

      Para tanto, ciente do dinâmico trabalho 

da atual administração que tem priorizado mecanismos para o 

desenvolvimento social e em benefício do coletivo em todas as 

áreas do Município, é que se apresenta o Requerimento de 

Urgência, aguardando o alcance da matéria, para 

esclarecimentos daqueles que nos questionam e também da E. 

Edilidade. 

        

 

     Sala das Sessões, Dr. João Monteiro 

da Silva, 06 de março de 2018. 
 
 

 

     PAULO ROBERTO DA SILVA 

                                                           Vereador PSDB 

 

 

                                          
        


