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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 031/2015

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 de Obras e Serviços Urbanos,
solicitando a instalação de bombas nos poços profundos perfurados nas
Localidades de Água dos Neves, Cachoeira, Lagoa do Miguel, Lagoa dos Bois,
Córrego dos Cavalos e Imburana Ferrada, neste Município.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 06
de agosto de 2015.

ANTÔNIA GLAUCY OSTERNO RIOS
Vereadora
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Justificativa

A instalação de bombas nos poços profundos, para abastecimento de água nas
Localidades de Água dos Neves, Cachoeira, Lagoa do Miguel, Lagoa dos Bois,
Córrego dos Cavalos e Imburana Ferrada, em nosso Município, é uma
necessidade urgente dessas comunidades.

Ressaltamos a importância desse benefício aos trabalhadores rurais desses
locais, tendo em vista que a falta do serviço inviabiliza o desempenho das
atividades agrícolas dos trabalhadores rurais locais, tão necessárias para o
sustento familiar.

Cabe considerar que é necessário suprir as necessidades da população em
períodos mais secos, e visto que o serviço trará uma melhor qualidade de vida
para os moradores que residem nas Localidades.

Sabe-se que o uso de água de qualidade reduz consideravelmente os riscos à
saúde, principalmente das crianças, que possuem baixa imunidade.

Esta Vereadora informa, ainda, que tendo participado de reunião realizada pela
Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no dia
31 de julho do corrente, nas dependências do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Marco, onde havia representantes das localidades, foi abordado o
assunto, com a presença de donos das terras, a fim de se oficializar a doação
das terras onde foram perfurados os poços, somente restando a finalização.

Por isso, solicito do Poder Executivo que tal solicitação seja analisada, com
atenção ao atendimento às pessoas daquelas comunidades.
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