
Requerimento Nº: 4800 / 2020

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

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 22 de Outubro de 2020

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA DE FORTALEZA - CE, NA PESSOA DA SENHORA

SECRETÁRIA, SOLICITANDO A REALIZAÇÃO DO SANEAMENTO

BÁSICO DO BAIRRO DOM LUSTOSA, EM FORTALEZA-CE,

ESPECIALMENTE NA ÁREA PRÓXIMA AO CANAL, EM RAZÃO DOS

ALAGAMENTOS E IMPREVISTOS QUE OCORREM NA LOCALIDADE.

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 de Fortaleza - CE, na pessoa da Senhora Secretária, solicitando a realização do saneamento básico do

bairro Dom Lustosa, em Fortaleza-CE, especialmente na área próxima ao canal, em razão dos alagamentos e imprevistos que

ocorrem na localidade.

Justificativa:

Os moradores do bairro citado acima, em especial os que residem nas proximidades do canal, convivem com a ausência do sistema

adequado de coleta e tratamento de esgoto. 

	Segundo informações trazidas a este gabinete, quando ocorrem chuvas, a região sempre sofre com os constantes alagamentos,

que acaba pondo em risco a vida, as residências e os bens patrimoniais dos moradores. Essa situação potencializa os problemas

que ameaçam a saúde pública, em razão da possível proliferação de doenças. Além disso, a destinação incorreta dos resíduos

provoca a poluição dos recursos hídricos e diminui a potencialidade econômica do local. Nesse sentido, é dever do poder público

zelar pela segurança e bem-estar dos munícipes.

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

caráter de urgência, atendendo as reivindicações, solicitações e anseios da população que integra a área indicada neste

requerimento.

Sala das Sessões, 19 de Outubro de 2020

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 19.10.2020

Data Leitura do Expediente: 22.10.2020

Data Deliberação: 22.10.2020

Situação: Aprovado

___________________________________________________________________________________________________________

Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 29.10.2020

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 02576/2020/Com.Leg/AL referente ao Requerimento nº 4800/2020, foi

encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 27/10/2020.
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