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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO – CEARÁ.

Solicito que sejam convidados para participarem de uma
Audiência Pública a ser realizada no dia 21 (vinte e um)
de fevereiro de 2017, às 10h00, no Plenário da Câmara
Municipal de Marco, o Prefeito Municipal de Marco, o
Senhor Vice-Prefeito, o Chefe do Departamento Policial
de Bela Cruz/Marco, o Juiz de Direito desta Comarca, o
Promotor de Justiça do Município, a Secretaria de
Segurança Pública do Estado, o Ministério Público local e
a Secretaria de Justiça do Estado.

Requerimento Nº 004/2017

Nos termos regimentais, requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário
da Câmara Municipal de Marco, sejam convidados a comparecerem a esta
Casa pétrea, em reunião de audiência pública a realizar-se em 21 de fevereiro
de 2017, às 10h00, o Prefeito Municipal de Marco, o Senhor Vice-Prefeito, o
Chefe do Departamento Policial de Marco, o Comando da Polícia Militar em
Acaraú, Delegado de Polícia Civil de Acaraú, o Juiz de Direito desta Comarca,
o Promotor de Justiça do Município, o Corpo de Bombeiros local, a Secretaria
de Segurança Pública do Estado, o Ministério Público local, a Secretaria de
Justiça do Estado, para expor e debater a crescente violência ocorrida no
Município de Marco, nas zonas urbana e rural, nos últimos meses, a fim de
fazermos um levantamento da situação em que se encontra o Município, no
que diz respeito à segurança pública, para que, com isso, sejam tomadas as
medidas necessárias por parte desses representantes do povo para com o
problema em questão.

SALA DAS SESSÔES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 08
de fevereiro de 2017.

RUSEMBERG GOMES GUIMARÃES
Vereador
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JUSTIFICATIVA

Preocupado com o clima de tensão social na área de segurança pública em
Marco, por conta de roubos e assaltos à mão armada, este Vereador apresenta
o presente Requerimento, para que, com sua aprovação, se possa
proporcionar a realização de um momento de debate da situação da segurança
pública em nosso município.

Devido à últimas ocorrências em Marco quanto à segurança pública, em que se
registram assaltos e roubos seguidos de morte, se faz necessária uma atenção
especial em buscar parceria entre os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, com a participação de outros setores ligados à área da segurança
pública, no Município e no Estado.

Garantir a segurança da população é obrigação do Poder Público.

Sendo assim, visando ao bem-estar dos munícipes, rogo a Vossa Excelência,
com a aprovação do Plenário, o atendimento ao disposto neste Requerimento.

SALA DAS SESSÔES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 08
de fevereiro de 2017.

RUSEMBERG GOMES GUIMARÃES
Vereador
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