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EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO – CEARÁ.

Solicito que sejam convidados para participarem de uma
Audiência Pública a ser realizada no dia 06 (seis) de maio
de 2015, às 10,00h, no Plenário da Câmara Municipal de
Marco, o Prefeito Municipal de Marco, o Senhor Vice-
Prefeito, o Juiz de Direito desta Comarca, o Promotor de
Justiça do Município, o Executivo de Atendimento a
Clientes Institucionais da COELCE, o Pároco da Paróquia
local e representantes da sociedade civil - nas pessoas
dos comerciantes, bem como a população em geral.

REQUERIMENTO Nº 020/2015

Nos termos do art. 37, Inciso XIII, da Lei Orgânica Municipal, c/c o art. 92, da
Resolução nº 002/2012, de 17 de dezembro de 2012, 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 06 de maio de
2015, às 10,00h, o Prefeito Municipal de Marco, o Senhor Vice-Prefeito, o Juiz de
Direito desta Comarca, o Promotor de Justiça do Município, o Executivo de
Atendimento a Clientes Institucionais da COELCE, o Pároco da Paróquia local,
representantes da sociedade civil - nas pessoas dos comerciantes, bem como a
população em geral, para expor e debater sobre a questão da iluminação pública, a
fim de fazermos um levantamento da situação em que se encontra o Município, no que
diz respeito à prestação desse serviço.

SALA DAS SESSÔES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 22 de abril
de 2015.

FRANCISCO JOSÉ CORDEIRO
Presidente da Câmara Municipal de Marco
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JUSTIFICATIVA

O Vereador infra-assinado, o Excelentíssimo Senhor Presidente do Poder
Legislativo Municipal de Marco, o Senhor Francisco José Cordeiro, preocupado com
vários Requerimentos que deram entrada na Casa a respeito de reposições de
lâmpadas em vários trechos da cidade e tendo em vista a preocupação do Nobre
Vereador João Batista Viana em seu Requerimento de nº 019/2015, requerendo
remessa de Ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e à Companhia
Energética do Ceará – COELCE solicitando informações acerca da competência pela
manutenção no serviço de iluminação pública no Município; e,

Considerando que os municípios, depois de assumirem a responsabilidade
legal pelo serviço de manutenção da iluminação pública, ainda permanecem, em sua
maioria, sob situação indefinida, e que reclamações dos moradores vêm aumentando,
devendo, o quadro, se agravar ainda mais no Estado neste período de chuvas;

Considerando que desde 1º (primeiro) de janeiro do ano em curso os
municípios brasileiros têm a responsabilidade legal de administrar seus parques de
iluminação pública, como determina a Resolução Normativa Nº 587/2013, da Agência
Nacional de Energia Elétrica – Aneel;

Considerando que, de acordo com números divulgados, dos 184 (cento e
oitenta e quatro) municípios, apenas cerca de 45 (quarenta e cinco) – o equivalente a
mais ou menos 25% do total – assinaram acordo de recebimento do acervo de
iluminação pública;

Considerando que, de acordo com norma federal, as Prefeituras de todo o
Brasil devem assumir a partir de 1º de janeiro de 2015 o acervo de iluminação pública,
entretanto, prevendo, a mesma norma, que as empresas concessionárias entreguem o
serviço em funcionamento;

Tendo em vista a urgência em sanar tais problemas, percebeu a necessidade
de convocação de audiência pública envolvendo a concessionária responsável, a
Prefeitura Municipal e a comunidade, a fim de obter resultados satisfatórios quanto à
competência pelo serviço de iluminação pública no Município de Marco.

Face ao exposto, conta com o apoio dos nobres pares quanto à aprovação da
referida matéria.

SALA DAS SESSÔES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 22 de abril
de 2015.

FRANCISCO JOSÉ CORDEIRO
Presidente da Câmara Municipal de Marco
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