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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 030/2015

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, bem como à Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, solicitando a construção de poço profundo para a Localidade de
Lagoa de Santa Rosa, neste Município.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 16
de junho de 2015.

JOSÉ SILVANO TEÓFILO ROCHA
Vereador
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Justificativa

Na Lagoa de Santa Rosa residem mais de 30 (trinta) famílias, as quais
retiram água de poços e cisternas para utilizarem no preparo dos alimentos,
para o consumo diário e para a realização de suas necessidades pessoais.

A distribuição de água para a população era feita, até meses atrás,
através da água do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, a qual foi paralisada pela
escassez do recurso nos últimos períodos de estiagem no Estado, estando,
ainda, abastecendo, apenas, o Bairro de Triângulo de Marco.

Cabe ressaltar a importância desse benefício aos trabalhadores rurais
locais, tendo em vista que a falta d’água inviabiliza o desempenho de suas
atividades agrícolas, tão necessárias para o sustento familiar.

O benefício ora pleiteado permitiria pelo menos o atendimento das
necessidades diárias mais elementares da população.

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

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 16
de junho de 2015.

JOSÉ SILVANO TEÓFILO ROCHA
Vereador
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