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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 039/2015

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 disponibilização de local para permanência
do Posto de Entrega dos Correios existente no Bairro de Triângulo de Marco,
neste Município.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 30
de setembro de 2015.

JOSÉ SILVANO TEÓFILO ROCHA
Vereador
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Justificativa

A disponibilização de local para permanência do Posto de Entrega dos Correios
existente no Bairro de Triângulo de Marco, que tem cerca de 270 (duzentos e
setenta) domicílios, apresentando uma população de cerca de 660 (seiscentos
e sessenta) habitantes (dados de censo demográfico de 2010), tornaria mais
ágil a entrega de correspondências, já que a distância entre o Bairro e a
agência mais próxima, no Centro da cidade, é de cerca de 08 (oito) km.

O Vereador fez o Requerimento pensando em melhorar a vida da população
local, que, muitas vezes não possui condições de sair de suas residências e se
locomover ao Centro de Marco, seja pelos custos da passagem ou mesmo pela
falta de tempo.

O objetivo deste Vereador é o melhoramento do serviço prestado, tendo em
vista que com local de funcionamento devidamente restrito a esse serviço,
inclusive com existência de espaço para toalhete, via de acesso para
cadeirantes e outras pessoas com dificuldade de mobilidade, forração
adequada, ventilação e mobília necessário, como balcão, mesas, cadeiras, e,
até, cofre, para a guarda de valores e documentos que cheguem aos finais de
tarde, ficando para serem entregues no dia posterior, traria mais eficiência ao
serviço.

Uma modesta instalação que recebe diariamente correspondências, sob os
cuidados da Prefeitura Municipal, onde encomendas das mais variadas, dentre
elas eletroeletrônicos, documentação bancária, boletos de diversos segmentos
do comércio em geral, entre outros tipos de correspondências, onde haja
segurança e sigilo é fundamental.

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

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 30
de setembro de 2015.

JOSÉ SILVANO TEÓFILO ROCHA
Vereador
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