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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 020/2017

A Vereadora infra-assinada, no uso de suas funções legislativas e na
forma regimental, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Roger Neves
Aguiar, solicitando a revitalização da Praça D. José Tupinambá da Frota, ponto
de lazer da juventude e sociedade de Marco, com as seguintes medidas:

• Na ocupação do local público, por empresas públicas ou privadas, sejam
exigidos pelo Poder Executivo segurança, higiene, cardápio
(disciplinando comidas e bebidas), e equipamentos necessários para um
bom atendimento e outras providências legais que achar necessárias;

• A comercialização de produtos de cunho cultural, tais como livros,
revistas e jornais, estejam de acordo com os Arts. 172 e 173 da Lei
Complementar Nº 005, de 23 de dezembro de 2009 (Código de
Postura);

• Disciplinar, com as mesmas exigências, os comércios privados
existentes em referida área;

• Melhorar a iluminação;

• Seja disponibilizado, no mínimo (01) um guarda municipal, em plantão
permanente pelo menos no período que vai da sexta-feira ao domingo.

.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 28
de março de 2017.

SOCORRO OSTERNO NEVES
Vereadora
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Justificativa

O vergonhoso estado em que se encontra nossa principal praça de
encontros e lazer, local público que tornou-se perigoso para se frequentar,
estando completamente abandonada e não executando as funções para as
quais foi idealizada deve ser observado.

Com as medidas que apresento neste Requerimento acredito que será
reativada a Praça Dom José Tupinambá da Frota, voltando a ser aquele local
de lazer para nossa juventude, visitantes e toda a comunidade.

Cabe acrescentar que referidas medidas não trazem custos para o
Município, mas, sim, possibilitam receitas.

Assim sendo, conta com o apoio dos nobres pares quanto à aprovação
da matéria.
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