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EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARCO-CEARÁ 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 016/2016 

 

 

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 instalação de energia elétrica nos chafarizes das Localidades de 

Córrego dos Cavalos, Emburana Ferrada, Baixa do Meio e Cachoeira e no 

Bairro de Salinas II, neste Município. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 26 

de abril de 2016. 

 

FRANCISCO JOSÉ CORDEIRO 
Vereador Presidente 
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Justificativa 

 

As Localidades de Córrego dos Cavalos, Emburana Ferrada, Cachoeira e 

Baixa do Meio e o Bairro de Salinas II, neste Município, encontram-se com 

poços perfurados e água a vontade, e registros das bombas de agua, porém, 

sem instalação de energia. 

São poços perfurados, com 102 (cento e dois) metros perfurados de 

profundidade, e cerca de 12.000 (doze mil) litros de água por hora, mas as 

comunidades estão impossibilitadas de retirar a água, uma vez que os mesmos 

funcionam por meio de sistema de bombeamento, o qual somente ocorre pelas 

bombas de água.  

Assim, a Coelce exige que seja feito um Oficio da Prefeitura Municipal, para 

quitação de débitos entre o convênio da mesma com a ANEEL (Coelce) e, 

ainda, Ofício, para instalação desses registros, por se tratar de registros não 

geridos para pessoas físicas nem privadas, mas, para o Município, 

necessitando, então, que o Senhor Prefeito Municipal, juntamente com o 

Senhor Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, recorram à 

companhia, Coelce, para observação às orientações pertinentes.  

Dessa forma, deverá haver o bom préstimo dos referidos gestores, em prol da 

instalação de energia elétrica nos chafarizes das referidas Localidades e do 

referido Bairro. 

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 desses locais. 

         SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 26 de 
abril de 2016. 

 

FRANCISCO JOSÉ CORDEIRO 
Presidente 

 

 


