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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 005/2017

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e na forma
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, seja
encaminhado Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Roger Neves
Aguiar, solicitando a instalação de um posto policial, com a permanência de 02
(dois) policiais, no Distrito de Mocambo, neste Município.

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

EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO
Vereador
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Justificativa

A falta de segurança e a ação de vândalos são algumas das principais
reclamações dos moradores do Distrito de Mocambo, neste Município.

Pensando nisso, este Vereador apresenta à Câmara Municipal de Marco o
presente Requerimento, que solicita a implantação de um posto policial no
território do referido Distrito.

O Distrito de Mocambo tem sido ameaçado pela ação de criminosos que têm
praticado pequenos e grandes furtos na área. A instalação de um posto da
Polícia Militar é fruto das reivindicações dos moradores, que vêm vendo de
perto esses acontecimentos e sentido arduamente suas consequências.

Nosso trabalho é representar a população em suas necessidades, junto ao
Poder Executivo, buscando formas eficazes de saná-las, assim proporcionando
melhorias à qualidade de vida da população.

Dessa forma, se faz necessária a implantação de um posto policial no Distrito,
com a permanência de 02 (dois) policiais no Distrito, como forma de garantir o
bem-estar da comunidade.

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 SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 08
de fevereiro de 2017.

EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO
Vereador
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