
Requerimento Nº: 9661 / 2019

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

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 17 de Outubro de 2019

REQUER QUE SEJA ENVIADO OFÍCIO À COMPANHIA DE ÁGUA E

ESGOTO DO CEARÁ-CAGECE, NA PESSOA DO DIRETOR-PRESIDENTE

NEURISANGELO  CAVALCANTE DE FREITAS, SOLICITANDO REPAROS

NA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NA TRAVESSA SANTO ANDRÉ-

CONJUNTO SÃO MIGUEL, CAUCAIA-CE.

O deputado abaixo firmado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a V. Exa. que seja enviado ofício à companhia de água e esgoto do Ceará- CAGECE, na pessoa do Diretor-presidente

Neurisangelo Cavalcante de Freitas, solicitando reparos na rede de saneamento básico na Travessa Santo André- Conjunto São

Miguel, Caucaia-CE.

Justificativa:

Segundo informações chegadas ao nosso gabinete, no período de chuva    buracos se formam, criando lagoas e ocasionando perigo

à população, além de dificultar a trafegabilidade causando acidentes automobilísticos e favorecendo a várias formas de prejuízos, o

acúmulo de lixo e objetos favorecendo a ocorrência de doenças e acidentes. Vale ressaltar, que a rua descrita fica a Igreja

Jerusalém da Grandeza de Deus, onde transitam um grande fluxo de fiéis todos os dias. 

A recuperação e manutenção das ruas e trechos se fazem necessárias, uma vez que a não conservação de via pública em razão da

omissão ou descaso do poder público gera transtornos e pode provocar diversos danos à população. É dever do poder público zelar

pela segurança e bem-estar dos munícipes. Sabemos que o saneamento básico é o conjunto de medidas que visa preservar ou

modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde e evitar enchentes, melhorar a

qualidade de vida da população e à produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. 

Av. Lauro Viêira Chaves, 1030 - Vila Uniao, Fortaleza - CE, 60420-280.

Sala das Sessões, 11 de Outubro de 2019

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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