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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 040/2015

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 um poço profundo na Vila Paraíso, neste
Município.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 14
de outubro de 2015.

ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO
Vereador
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Justificativa

Ressaltamos a importância da construção de poço profundo na Vila Paraíso,
lugarejo localizado nas proximidades do Bairro de Triângulo de Marco, neste
Município, por se tratar de um benefício que possibilitará aos trabalhadores
rurais e demais habitantes desse local, em meio à escassez de água
observada nos últimos meses no Município, melhorias no desempenho de suas
atividades diárias, que vêm sendo amplamente prejudicadas diante do quadro,
e, consequentemente, em seu sustento familiar.

Cabe ressaltar, ainda, que a Vila Paraíso é habitada por cerca de 240
(duzentos e quarenta) marquenses, apresentando cerca de 80 (oitenta)
endereços, entre estes, domicílios e estabelecimentos comerciais, religiosos e
agropecuários, os quais necessitam do consumo diário da água potável.

Mencionamos, no oportuno, que com o trancamento da saída de água por
parte do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, que abastecia a comunidade, aquela
população não dispõe, no momento, de qualquer fonte para obtenção do
recurso.

É dever do poder público garantir melhorias à qualidade de vida da população,
devendo, neste caso, ser realizada, a construção do poço, atendendo, assim
aos anseios da Comunidade.

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

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 14
de outubro de 2015.

ANTÔNIO ADEMAR ALENCAR NETO
Vereador
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