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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 042/2015

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 perfuração de poços profundos nas Localidades de
Batim e Passagem das Pedras, neste Município.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 04
de novembro de 2015.

ANTÔNIO ERIVALDO FONTELES
Vereador
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Justificativa

A escavação de poços profundos, a fim de amenizar
consideravelmente o sofrimento comunidades rurais, que no verão somam
prejuízos, aliados a muita dificuldade no abastecimento humano e animal, é de
extrema necessidade.

Dessa forma, o Requerimento deste Vereador solicitando providências
no sentido de que a Administração Municipal esteja a par das condições e
necessidades quanto ao abastecimento de água na Zona Rural é mais uma
oportunidade de reclamar soluções para os problemas enfrentados pela
população rural, em virtude da estiagem, fenômeno climático caracterizado
pela insuficiência de precipitação pluviométrica, chuva, que vem sendo
observada no Município de Marco neste ano de 2015.

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