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EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

Solicito que sejam convidados para participarem de uma
Audiência Pública a ser realizada no dia 04 (quatro) de
setembro de 2015, às 10,00h, no Plenário da Câmara
Municipal de Marco, o Prefeito Municipal de Marco, o
Senhor Vice- Prefeito, o Juiz de Direito desta Comarca, o
Promotor de Justiça do Município, representantes do
DNOCS e do DIBAU, representante da DAS (Secretaria de
Desenvolvimento Agrário) e as coordenações dos Projetos
São José III e Água para Todos, a Secretaria Municipal de
Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, o STTR
(Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais), os
deputados com votação expressiva no Município e
representantes da sociedade civil nas pessoas dos seus
líderes comunitários, bem como a população em geral.

REQUERIMENTO Nº 033/2015

Nos termos do Art. 37, Inciso XIII, da Lei Orgânica Municipal, c/c o Art. 92, da
Resolução nº 002/2012, de 17 de dezembro de 2012, requeiro a V. Exa. que, após
ouvido o Plenário da Câmara Municipal de Marco, sejam convidados a comparecerem
a esta Casa Pétrea, em reunião de audiência pública a realizar-se no dia 04 (quatro)
de setembro de 2015, às 10,00h, no Plenário da Câmara Municipal de Marco, o
Prefeito Municipal de Marco, o Senhor Vice- Prefeito, o Juiz de Direito desta Comarca,
o Promotor de Justiça do Município, representantes do DNOCS e do DIBAU,
representante da DAS (Secretaria de Desenvolvimento Agrário) e as coordenações
dos Projetos São José III e Água para Todos, a Secretaria Municipal de Agricultura,
Recursos Hídricos e Meio Ambiente, o STTR (Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais), os deputados com votação expressiva no Município e
representantes da sociedade civil nas pessoas dos seus líderes comunitários, bem
como a população em geral, a fim de se fazer um levantamento da situação em que se
encontra o Município no que diz respeito aos recursos hídricos e a distribuição e
outorga de projetos de abastecimento d’água.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 12 de
agosto de 2015.

Francisco José Cordeiro
Presidente
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Justificativa

O Brasil vive um momento crítico de escassez de água e é despontado como
manchete no sudeste do País. Porém, o Nordeste, que tem, na sua maior composição,
o semiárido, a situação se agrava, sendo consideravelmente preocupante na zona
rural. Segundo pesquisas, no Brasil, cerca de 29.9000.000 (vinte e nove milhões e
novecentas mil) pessoas residem em localidades rurais, das quais, há um total de
aproximadamente 8.100.000 (oito milhões e cem) famílias com elevado déficit de
cobertura, e, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios –
PNAD/2012, apenas 33,2% dos domicílios das áreas rurais estão ligados a redes de
abastecimento de água, com ou sem canalização interna; no restante dos domicílios
rurais (66,8%), a população capta água de chafarizes e poços, protegidos ou não,
diretamente de cursos de água, tarefa cara e em que a água não apresenta qualquer
tratamento, sendo, geralmente, inadequada para consumo humano.

Recorrendo-me ao ditado popular de que “ruim com ele, pior sem ele”, e
levando em consideração que a principal fonte d’água no Município de Marco é o
açorado Rio Acaraú, bem como que no momento a solução está no sub-solo e
considerando que as comunidades de Gado Bravo, Meia Mata e Baixa das Carnaúbas
já estão em processos conclusivos pelo São Jose III, e, Vila São Benedito e São
Geraldo, pelo Água para Todos, e, ainda, considerando que as localidades de Varjota,
Lagoa João de Sá, Batoque, Almas e Escondido estão cobertas, apesar de
inadimplentes, por convênio entre o Município e a FUNASA, o de nº 644783 TC/PAC
1214/08, com final de vigência para este dia 29 próximo, considerando ainda que o
Município de Marco sedia o Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú, do qual os
produtores irrigantes, através do DNOCS, utilizam-se da água do Rio Acaraú, tendo
havido, com a escassez, racionamento e corte do recurso, a água, concluo que a
situação no Município é alarmante e que o Legislativo de Marco não pode ficar omisso,
devendo buscar soluções estruturais a curto, médio e longo prazos, uma vez que a
crise de abastecimento colocada já vem trazendo impactos diretos para a população e
economia.

Nessa audiência pública, vamos, juntamente com os órgãos competentes e
demais convidados, levantar pontos de fragilidade do processo de gerenciamento
integrado dos recursos hídricos, propondo alternativas e buscando soluções de
abastecimento.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 12 de
agosto de 2015.

Francisco José Cordeiro
Presidente
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