
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 008/2017

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, Roger Neves
Aguiar, solicitando abastecimento de água potável para as escolas e a creche
do Distrito de Mocambo, neste Município.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 08
de fevereiro de 2017.

JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES
Vereador
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Justificativa

Este Vereador, em visita recente ao Distrito de Mocambo, observou que na
creche local e nas demais instituições de ensino da rede municipal, alunos e
professores vinham consumindo água de má qualidade, a qual estaria
ocasionando, segundo as mães dos alunos, problemas gastrointestinais nos
mesmos.

Inclusive, a população vem adquirindo água potável pela compra de garrafões
de água mineral ou na localidade de Várzea Comprida, que tem sua água não
salinizada.

Assim, uma forma de resolução do problema, pelo menos a curto prazo, seria o
envio semanal de água por meio de carro-pipa ao Distrito. Tal ação evitaria que
os alunos dessas instituições de ensino tivessem seus dias letivos abalados
por conta do problema.

Sendo assim, visando ao bem estar dos munícipes, rogo a Vossa Excelência,
com a aprovação do Plenário, o atendimento ao disposto neste Requerimento.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 08
de fevereiro de 2017.

JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES
Vereador
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