
Requerimento Nº: 607 / 2021

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, NA PESSOA DO

SENHOR SECRETÁRIO, SOLICITANDO A PAVIMENTAÇÃO E

IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO EM TODA EXTENSÃO DA

RUA JOSÉ GONZALO, SITUADA NO BAIRRO PLANALTO VITÓRIA,

FORTALEZA-CE.

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a Vossa Excelência, que após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, se digne a enviar expediente à Secretaria

Municipal de Infraestrutura do Município de Fortaleza, na pessoa do Senhor Secretário, solicitando a pavimentação e implantação de

saneamento básico em toda extensão da Rua José Gonzalo, situada no bairro Planalto Vitória, Fortaleza-CE.

Justificativa:

Este parlamentar tomou conhecimento que os moradores do bairro Planalto Vitória, em especial os que se utilizam diariamente da

Rua José Gonzalo, convivem com a ausência de uma rua adequada para transitar. Segundo consta, o local encontra-se em

condições precárias para o trafego de veículos e sem lugar adequado para coleta e tratamento de esgoto, bem como para o descarte

de resíduos sólidos.

	Destaco que o local é bastante frequentado e em razão do fluxo constante de veículos, há a necessidade de construção de uma

pavimentação transitável para maior desenvolvimento do local. Por outro lado, os serviços de saneamento impactam diretamente na

saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo.

	Portanto esperamos que pelos motivos expostos, seja acatado o presente requerimento e o trabalho pleiteado seja viabilizado,

atendendo as reivindicações, solicitações e anseios da população que integra a área indicada neste requerimento.

Sala das Sessões, 15 de Fevereiro de 2021

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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