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REQUERIMENTO Nº. 007/2023 
 

 
 

Senhor Presidente, 

 

A vereadora, que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e na 

forma regimental, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, solicitar a 

inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se 

aprovado, seja enviado ofício ao Exmo. Sr. José Elias Borges Batista, Prefeito 

Municipal, e Secretário de Infraestrutura, Alex Emiliano de Souza,  

REQUERENDO-LHE: serviço de limpeza, revitalização e manutenção da 

Praça Mãezinha Souto, localizada em frente ao Supermercado Real. Solicitamos a 

instalação de lixeiras, reforço da limpeza periódica, coleta do lixo, serviço de 

capinação e arborização. 

JUSTIFICATIVA:  A negligência quanto ao paisagismo, às podas e cortes 

pouco frequentes, falta de iluminação e/ou substituição de lâmpadas queimadas, 

calçadas danificadas de espaços públicos nos quais não há preocupação de cuidado, 

resulta em sentimento de abandono e insegurança no local.  

Ressaltamos ainda, a importância da manutenção de todos os espaços 

públicos, visto que refletem diretamente na percepção dos cidadãos sobre os gestores 

públicos e, que a qualidade de vida da população da cidade não depende apenas de 

grandes obras, que obviamente são necessárias, mas igualmente se faz necessário 

um conjunto de ações mais simples e de âmbito municipal no atendimento aos 

municípios.  

A administração pública deve ter uma política de atenção urbana contínua, 

eficiente, eficaz e transparente, de forma que a transformação de espaços públicos 

através da manutenção contínua e das reformas necessárias assegurem a população 

que o município está no caminho certo. 
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A nossa solicitação vem atender apelos da população que não mais se 

beneficia do espaço na sua condição plena de local que propicie convivência e/ou 

recreação, visto que a sujeira, o lixo, o mato vem causando transtornos pelos que por 

ali passam, além de conferir aspecto desagradável para cidade.   

Ante o exposto, peço o apoio dos nobres colegas para APROVAÇÃO desta 

propositura para que as providências sejam tomadas com a maior brevidade possível 

e extensível as demais praças de nossa cidade.  

 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Gurjão, Estado da Paraíba, aos 

3 de março de 2023. 

 

  

Niselma Martins Ferreira 
          Vereadora/Autora  


