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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 027/2015

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, José
Grijalma Rocha Silva, solicitando a implantação de um posto policial e a
permanência de 02 (dois) policiais para o Distrito de Mocambo, no Município.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 20
de maio de 2015.

EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO
Vereador
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Justificativa

É de urgência a necessidade de implantação de um posto policial, com a
permanência de 02 (dois) policiais, para o Distrito de Mocambo, para fazer a
segurança do Distrito em tempo integral, tendo em vista que o mesmo já conta
com um número considerável de habitantes, que ali reside e necessita de
segurança para suas famílias.

A partir do início do período noturno, os transeuntes ficam mais
vulneráveis à ação dos marginais, sendo, essa medida, uma forma de coibir o
alto índice de assaltos, que vem assustando a população.

Também, a permanência dos policiais, no novo posto, garantirá a
segurança dos moradores e facilitará o seu acesso à Polícia, dando-lhes mais
tranquilidade.

Aquele Distrito se desenvolve de forma acelerada e a população se
sente desprotegida. O fluxo de pessoas é excessivo e os comerciantes
estão inseguros. A presença da polícia inibe os atos de vândalos e a
presença de bandidos.

Cabe mencionar que essa ação é uma reivindicação antiga dos
moradores.

Sendo o que se apresenta para o momento, solicito a atenção dos
nobres Pares quanto à aprovação do Requerimento.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 20
de maio de 2015.

EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO
Vereador
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