
CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO
ESTADO DO CEARÁ

Rua Rios, S/N – Centro – CEP: 62.560-000 – CNPJ: 03.855.618/0001-21 – Fone: (88) 3664-1951
MARCO – CEARÁ

Site: www.cmm.ce.gov.br / Email: ouvidoria@cmm.ce.gov.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 037/2015

A Vereadora infra-assinada, no uso de suas atribuições legais e na forma
regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, seja
encaminhado Ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará – TRE-CE, Desembargador Antônio Aberlado Benevides
Moraes, solicitando que seja disponibilizado para este Município a permanência
de um Posto de Atendimento ao Eleitor, tendo em vista que, com recente
rezoneamento de zonas eleitorais, o mesmo deixou de ser sede de zona
eleitoral, passando a fazer parte da 96° Zona Eleitoral, localizada no Município
de Bela Cruz. Requer, ainda, que seja enviado Ofício ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, José Grijalma Rocha Silva, solicitando que o Poder
Executivo envide esforços no mesmo sentido.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 17
de setembro de 2015.

ANTÔNIA GLAUCY OSTERNO RIOS
Vereadora
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Justificativa

Foi iniciado em junho deste ano o processo de rezoneamento do TRE-
CE, trazendo impacto imediato para os municípios de Groaíras, Meruoca,
Frecheirinha, Porteiras, Cariús, Itapiúna, Farias Brito, Mulungu e Marco, que
deixam de ser sedes de zona eleitoral, e para os de Horizonte, Amontada,
Eusébio, Itarema, Itaitinga, Caridade, Paraipaba, Ocara e Banabuiú, que
passam a ser sedes.

Diante do exposto, considerando-se que:

• O Município de Marco tem uma área de 574,148 km², população
de 24.703, segundo o censo demográfico de 2010, com
estimativa de 26.484 habitantes para o ano de 2015,
apresentando, ainda, número de 20.450 eleitores, conforme
dados do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, estando
localizado a uma distância de 8km da sede da 96ª Zona
Eleitoral, com sede em Bela Cruz;

• Número considerável de eleitores que moram na Zona Rural,
geralmente chegando à sede da cidade em carros de horário;

• Que tal medida evitaria a interferência de políticos na condução
dos eleitores, bem como que estes realizassem gastos
excessivos na locomoção; e,

• Considerando-se, ainda, que a maioria dos eleitores não tem
condições de pagar por transportes para se deslocarem até a
cidade de Bela Cruz.

Rogo a Vossa Excelência, com a aprovação do Plenário, o atendimento
ao disposto neste Requerimento.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 17
de setembro de 2015.

ANTÔNIA GLAUCY OSTERNO RIOS
Vereadora
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