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REQUERIMENTO nº 027/2020, de autoria da Vereadora ROSINEIDE SILVA DE 

SOUZA 

 

Senhora Presidente.  

Senhores Vereadores.  

 

 

REQUER, na forma Regimental desta Colenda Casa de Leis, que após 

aprovação pelo Plenário, seja solicitado à Chefe do Poder Executivo para que determine 

à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOSP - que tome providências 

para reparos necessários na bueira, localizada na Avenida Brasil, em frente à Casa 

Lotéricas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tal solicitação faz-se necessária, tendo em vista a necessidade de 

providências para reparar a supracitada bueira, a fim de garantir a segurança viária dos 

pedestres, dos usuários dos serviços da Casa Lotérica, cuja demanda pode gerar 

aglomeração, o que aumenta os riscos de acidentes. 

 

 

Repare-se que, não bastasse o risco de acidentes, o enorme buraco na 

bueira, integrante do sistema de drenagem pluvial (saneamento básico), tem causado 

incômodo aos cidadãos que necessitam estar ou passar naquele local, sem contar o risco 

grave à saúde pública, o que é relatado por um cidadão que clama por providências do 

Poder Público: 
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Por derradeiro, salienta-se que compete à Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos – SEMOSP - promover a limpeza pública, incluindo as atividades 

necessárias para gestão de resíduos sólidos e demais serviços de saneamento básico; e 

promover o controle do uso dos bens e serviços públicos (alíneas “g” e  “k” do inciso III 

do art. 10 da Lei Municipal nº 616/2012). 

  

Diante do exposto, roga-se aos nobres Edis, que apoiem o presente 

Requerimento.  

 

Plenário da Câmara Municipal de Nova Ipixuna - PA, 29 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Rosineide Silva de Souza 

1ª Secretária da CMNI 

Vereadora - PSB 
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