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

REQUERIMENTO Nº 035/2015

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 de Obras e Serviços Urbanos,
solicitando a recuperação das paredes dos açudes do Assentamento
Diamante, neste Município.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 02
de setembro de 2015.

FRANCISCO JOSÉ CORDEIRO
Vereador Presidente
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Justificativa

O Assentamento Diamante, hoje com cerca de cinquenta famílias assentadas,
fora os agregados, abriga várias localidades em seu entorno e todos os
moradores dependem quase que unicamente da água de açudes.

Com a estiagem, os moradores do Assentamento temem a desestruturação
das paredes de seus açudes, principalmente do que fica situado próximo ao
açude de Araras, que, estando com as paredes em más condições, pode
deixar escapar a pouca água que ainda resta.

A diretoria da Associação do então Assentamento já encaminhou abaixo-
assinado para a Superintendência Regional do Incra, por intermédio do
Deputado Estadual Moisés Braz, porém sabemos que o Município dispõe de
máquinas oriundas do PAC II, que podem ser utilizadas para essa finalidade,
agilizando de imediato a situação.

Ao passo deste, e com o deferimento dos nobres Edis, esperamos a atenção
também do Poder Executivo quanto à emergência em que se encontram os
cidadãos moradores daquela região.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 02
de setembro de 2015.

FRANCISCO JOSÉ CORDEIRO
Presidente
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