CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
Gabinete da Vereadora Professora Eleika| Partido PSL

REQUERIMENTO:

2963/2019

EMENTA: Requer que seja enviado ofício à SEMSUR,
solicitando fiscalização sobre ocupação irregular de
calçada estreita na Avenida Coronel Estevam, 1248, ao
lado do Supermercado Rede Mais, localizado entre as
Avenidas Presidente Quaresma e Alexandrino de
Alencar.

DESPACHO:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Natal, _____ de ________ de 2019.

PRESIDENTE

Professora Eleika Bezerra Guerreiro, vereadora eleita no desempenho de seu mandato, submete a apreciação
da mesa, para que seja discutida e submetida ao esclarecido plenário, a seguinte proposição:
Requer nos termos regimentais da Câmara Municipal do Natal, que seja enviado ofício ao secretário,
Irapoã Nóbrega Azevedo de Oliveira, titular da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, solicitando
fiscalização sobre ocupação irregular de calçada estreita na Avenida Coronel Estevam, 1248, ao lado do
Supermercado Rede Mais, localizado entre as Avenidas Presidente Quaresma e Alexandrino de Alencar.
JUSTIFICATIVA:
Segundo denúncias, um ambulante está vendendo sua mercadoria em uma calçada bem estreita no local acima
citado, onde há uma inclinação acentuada, dificultando até que um possível cliente pare para adquirir sua água
mineral ou biscoito. O segundo e mais grave inconveniente é que a citada calçada estreita e inclinada é uma
passagem de idosos, que para evitar uma queda do supermercado Rede Mais como anteparo, dificulta o direito
de ir e vir desses idosos. A intenção é orientar o ambulante para que venda suas mercadorias em uma calçada
mais larga não apenas para aumentar a sua renda como também para liberar a passagem dos idosos. Diante disso,
necessário se faz que a SEMSUR providencie um local mais apropriado para o citado ambulante, de forma a
preservar também o direito de ir e vir dos idosos.
OBS: Enviar cópia do mencionado ofício para o seguinte endereço:
SEMSUR - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Secretário: Irapoã Nóbrega Azevedo de Oliveira
Rua Princesa Isabel, 313 – Ribeira - CEP: 59012-400
Telefone: (84)3232-9848 - Fax: 3232-8016
Palácio Padre Miguelinho, em 20.09.2019

( Assinatura do Parlamentar)
Lido no expediente: _____/ ______/ ________ Secretário: ___________________
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