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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 038/2015

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 complementação da rede de canalização de água para o
Bairro de Salinas I e a implantação do mesmo sistema para o de Salinas II,
neste Município.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 30
de setembro de 2015.

ANTÔNIO ERIVALDO FONTELES
Vereador
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Justificativa

Questão de saúde pública, o sistema de distribuição residencial de água
representa a inserção da população nos serviços prestados pela Prefeitura.

Serviço importante para sua qualidade de vida, a canalização de água é
de extrema urgência numa comunidade, para que seja possível garantir
melhores condições de saúde e o bem-estar dos moradores.

A instalação da rede de canalização de água muitas vezes é realizada
de modo tardio em bairros ocupados já por muitos anos, onde os moradores
enfrentam transtornos com a falta do recurso, tão necessário.

Cabe ressaltar que pela falta do serviço sérios problemas de saúde
podem ser enfrentados pelas populações dos Bairros de Salinas I e II, que,
estando localizados em área urbana mais afastada do centro da cidade, pelo
consumo de água proveniente de açudes e rios mais próximos, sem qualquer
tratamento, podem adquirir doenças, como Diarreia, Febre tifoide, Hepatite A,
Parasitose, Escherichia Coli, Cólera, Rotavírus e Noravírus.

Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres Pares na
aprovação deste.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 30
de setembro de 2015.

ANTÔNIO ERIVALDO FONTELES
Vereador
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