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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MARCO-CEARÁ 

 

REQUERIMENTO Nº 023/2018 

 

O Vereador subscritor, no uso de suas atribuições legais, vem solicitar ao 

Senhor Prefeito Municipal de Marco – CE, Roger Neves Aguiar, a celebração 

de um convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, 

onde se possibilite à Prefeitura Municipal realizar a reforma do Destacamento 

Policial Militar de Marco, tendo em vista as péssimas condições da estrutura 

física do prédio da aludida instituição. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 04 
de abril de 2018. 

 

 
JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES 

Vereador 
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                                                      Justificativa 

 
As instalações do prédio que aloja os Policiais Militares de Marco 

está em péssimas condições de conservação. Apresenta várias rachaduras e 
vários problemas elétricos e hidráulicos. Verifica-se que já ocorreram alguns 
desabamentos de parte do reboco no teto e que tais eventos colocam em risco 
a vida dos Policiais Militares e de outros servidores que prestam serviços neste 
Município, bem como a vida de pessoas que eventualmente fazem uso do 
serviço de segurança pública, precisando adentrar naquele recinto. 

 
Desta forma, e em face da inércia do Governo do Estado em 

construir condições dignas e confortáveis para que os profissionais de 
segurança venham prestar um serviço satisfatório, se faz necessária a reforma 
do prédio do Destacamento Policial de Marco – CE.  

 
Desta forma, o Vereador signatário do presente, requer, após 

ouvido o douto Plenário desta augusta Casa Legislativa, o envio de Ofício 
ao Senhor Prefeito Municipal de Marco – CE, Roger Neves Aguiar, 
requerendo providências legais no sentido de promover a celebração de um 
convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde se 
possibilite à Prefeitura Municipal realizar a reforma do referido 
destacamento policial, sediado na Praça Rodrigues Bastos, s/nº, no Bairro 
Coqueirinho, neste Município.  

   
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 

04 de abril de 2018. 

 
            JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES 
                           Vereador 

 


