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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 041/2015

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 Prefeito Municipal, José
Grijalma Rocha Silva, bem como à Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, solicitando rede de iluminação pública para o Conjunto Ilhota,
localizado na Zona Urbana deste Município.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 14
de outubro de 2015.

SOCORRO OSTERNO NEVES
Vereadora
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Justificativa

A ação da Parlamentar atende a reclamações de munícipes residentes
no Conjunto Ilhota, que a procuraram, na Câmara Municipal, para afirmar que
são muitos os problemas decorrentes da escuridão nas proximidades do
Conjunto, como o risco de prática de assaltos e tráfico de entorpecentes.

A iluminação pública é um serviço é de extrema necessidade para maior
segurança dos transeuntes em qualquer espaço de um município. Sua falta
gera insegurança nos moradores, pois, à noite, com ruas escuras, fica quase
impossível a circulação das pessoas, principalmente das idosas, que podem
tropeçar e sofrer quedas.

A medida tem como objetivo garantir a segurança e maior liberdade a
todos os habitantes do local, permitindo que o Conjunto Ilhota torne-se um
espaço urbano mais iluminado e seguro.

Segue, em anexo, abaixo-assinado dos moradores do Conjunto.

Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres Pares na
aprovação deste.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 14
de outubro de 2015.

SOCORRO OSTERNO NEVES
Vereadora
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