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Requerimento Nº 125/2022 
 

 

EXELENTÍSSIMO SENHOR ODAIR JOSÉ DE MATOS, PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA  

 

Requer que seja enviado ofício ao Secretário 

Municipal de Obras e Serviços Públicos, com 

cópia a Secretária de Educação, solicitando 

resoluções para as demandas da população do 

morada Cisney. Dentre elas requeremos que o 

ônibus escolar tenha como parada final a 

Padaria do Luiz no Morada Cisney, visto que 

a parada atual fica muito distante para mães 

buscarem os alunos. Que seja enviada uma 

máquina para planear as ruas que estão 

intransitáveis e esburacadas devidos as 

chuvas, e nesse mesmo sentido, solicitamos 

que seja divulgado e definido os dias em que 

haverá a coleta de lixo, visto que a população 

fica sem saber o dia certo da coleta na 

localidade. 

 

O(A) Vereador(a) abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma 

regimental, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, após ouvido o 

Plenário desta Casa, REQUERER que seja enviado ofício ao Secretário 

Municipal de Obras e Serviços Públicos, com cópia a Secretária de Educação, 

solicitando resoluções para as demandas da população do morada Cisney. Dentre 

elas requeremos que o ônibus escolar tenha como parada final a Padaria do Luiz 

no Morada Cisney, visto que a parada atual fica muito distante para mães 

buscarem os alunos. Que seja enviada uma máquina para planear as ruas que 

estão intransitáveis e esburacadas devidos as chuvas, e nesse mesmo sentido, 

solicitamos que seja divulgado e definido os dias em que haverá a coleta de lixo, 

visto que a população fica sem saber o dia certo da coleta na localidade. 

 

JUSTIFICATIVA 

O requerimento ora apresentado trata-se de pleitos da população que reside no 

morada Cisney, visto que são medidas urgentes a serem tomadas pela 

administração pública. Sendo assim, solicito a aprovação dos nobres pares. 

 

Nestes Termos. 
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Pede e Aguarda Deferimento. 

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 16 de 

Março de 2022. 

 

EFIGÊNIA MENDES GARCIA 

Vereador(a) do PSDB 

Autor 


