
Estado do Ceará

REQUERIMENTO N."3-!J2022-VERE - Marcio Michael do Nascimento Farias

Limoeiro do Norte, )É. de .,J, lcnPí de20lê.

O Vereador signatírio, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental em

vigor, vem respeitosamente requerer de V. Exa. que seja encaminhado o presente

requerimento ao Chefe do Poder Executivo Municipal, José Maria de Oliveira Lucena, e a

Superintendente do Instituto Municipal de Meio Ambiemte (IMMAB), Karisia Mara Lima de

Oliveira, solicitando campanha de combâte e incêndios, bem como a Íiscalizaçlo destas

ocorrências, com a devida investigação e aplicação das penas previstas em lei.

O atendimento dessa demanda se justificq tendo em vista o período crítico do ano

que compreende os meses de julho até dezembro, perÍodo este propício as queimadas. A

solicitação vem requerer da PMLN e da Superintendência competente, que sejam realizadas

ações, campanhas de conscientização, bem como a fiscalização e a aplicação das sanções

previstas em lei.

Precisamos tratâr esta pauta com a devida prioridade e atenção que a mesma

merece. É crime realizar queimadas. Sejam elas pequenas ou grandes, na cidade. nos bairros

periféricos ou na Zona Rural, é crime. A ideia deste requerimento é conscientizar as pessoâs

sobre os riscos, solicitar a punição paÍa quem realiza estes atos por maldade ou mesmo por

inabilidade ou acidente, e tratar também o tema como dano a saúde pública.

Na certeza do atendimento da solicitação, apresento a V. Exa- protestos de estima e

elevado apreço.

Atenciosamente.

M
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Exmo. Sr.

Heraldo Holanda Guimarães
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Limoeiro do Norte - CE
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Legislando com compromisso e determinoção.
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