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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 025/2015

O Vereador infra-assinado, com base no Art. 34, § 1º, do RI, requer a
Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, seja encaminhado Ofício ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, José Grijalma Rocha Silva,
convocando-o para a Sessão Ordinária a realizar-se às 17,00h (dezessete
horas) do dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2015, no Plenário Geraldo Bastos
Osterno, e, com base, ainda, nos termos do Art. 35 do RI, informa à Mesa
Diretora o quesito a ser tratado.

1) Posicionamento da Prefeitura Municipal acerca da transferência de
responsabilidades, pela ANEEL, na manutenção da iluminação
pública da Coelce para a Prefeitura Municipal, através da Resolução
Normativa nº 587/13.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 13
de maio de 2015.

JOÃO BATISTA VIANA
Vereador
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JUSTIFICATIVA

É de suma importância para um Município a presença de seus
representantes nos trabalhos e ações de sua Administração Municipal. A
população exige um posicionamento por parte deles na cobrança de respostas
mais claras e contundentes em relação a vários assuntos de interesse público.

Sabe-se que, tendo sido convidado, através de Ofício, por esta Câmara
Municipal, a se fazer presente a uma audiência pública realizada no dia 06
(seis) de maio de 2015, no Plenário Geraldo Bastos Osterno, o Poder
Executivo Municipal não se fez presente a esse ato, deixando, em todos os
presentes e demais interessados, uma lacuna com relação às competências e
responsabilidades nos serviços de iluminação pública realizados em Marco.

Dessa forma, com todos os amparos legais, este Vereador toma a
iniciativa de solicitar da Casa Legislativa convocação de Sua Excelência o
Senhor José Grijalma Rocha Silva, Prefeito Municipal de nosso Município, a fim
de que, representando a Prefeitura Municipal, o mesmo possa prestar
esclarecimentos aos parlamentares, bem como à população, sobre o
posicionamento do Poder Executivo quanto à transferência de
responsabilidades da Coelce para a Prefeitura Municipal na manutenção da
iluminação pública municipal.

Sem mais para o momento, solicito dos nobres Pares a aprovação
deste, para que, em Sessão Ordinária, com a presença dos interessados mais
diretos, se possa chegar a um consenso sobre a atual responsabilização na
manutenção na iluminação pública de Marco.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 13
de maio de 2015.

JOÃO BATISTA VIANA
Vereador
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