
 
 

 
 
 
                                

                                                  

        
REQUERIMENTO: 
EMENTA: Requer que seja enviado ofício à SEMSUR, 
solicitando que seja feita a limpeza, manutenção da 
iluminação, poda das árvores e reparos dos 
equipamentos da ATI instalados no Parque Ney Aranha 
Marinho, como também a manutenção dos postes que 
atendem toda iluminação do canal do Baldo, que se 
encontram apagados. O canal do Baldo como o Parque 
Ney Aranha marinho, estão localizados no trecho entre 
as Ruas: Dr. José bezerra, Júlio Gomes Moreira, Srg. 
Ovídio, Guilherme Tinôco, Alberto Maranhão e 
Avenida Gov. Juvenal Lamartine, entre os bairros barro 
Vermelho e Tirol. 
 

 DESPACHO: 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________  

 
Natal, _____ de ________ de 2019.  

 
 

PRESIDENTE 
                              

Paulinho Freire, vereador eleito 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, titular da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, solicitando que seja feita 
a limpeza, manutenção da iluminação, poda das árvores e reparos dos equipamentos da ATI instalados no 
Parque Ney Aranha Marinho, como também a manutenção dos postes que atendem toda iluminação do 
canal do Baldo, que se encontram apagados. O canal do Baldo como o Parque Ney Aranha marinho, estão 
localizados no trecho entre as Ruas: Dr. José bezerra, Júlio Gomes Moreira, Srg. Ovídio, Guilherme 
Tinôco, Alberto Maranhão e Avenida Gov. Juvenal Lamartine, entre os bairros barro Vermelho e Tirol. 

JUSTIFICATIVA:  

OBS: Enviar cópia do mencionado ofício para o seguinte endereço:                                 

SEMSUR - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 
Secretário: Irapoã Nóbrega 
Rua Princesa Isabel, 313 – Ribeira - CEP: 59012-400 
Telefone: (84)3232-9848 - Fax: 3232-8016 

Natal-RN, 19 de novembro de 2019 
                                                                                 

                                                                                                                                                                 
Paulinho Freire 

Vereador 
 

Lido no expediente: _____/ ______/ ________ Secretário: ___________________                                                         
                                                                                                                                                                     

 

CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL 
Gabinete do vereador 
Paulinho Freire - PSDB 

 


