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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 024/2017

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, Roger Neves
Aguiar, bem como à Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando 04
(quatro) poços profundos para o Distrito de Mocambo.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 06
de abril de 2017.

EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO
Vereador
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Justificativa

O Distrito de Mocambo tem seu abastecimento de água proveniente
das águas do Açude de Mocambo. Esse reservatório de água, em períodos
mais quentes do ano, tem seu volume de água consideravelmente reduzido,
por conta da escassez de chuvas na região.

A população, diante de tal quadro, passa a ter suas necessidades
básicas comprometidas, tendo, no período, que adquirir água de localidades
vizinhas ou pela compra de garrafões de água mineral, o que se torna
dispendioso.

Este Vereador, analisando tal situação, percebeu que uma forma de
solucionar o problema seria a instalação de 04 (quatro) poços profundos no
Distrito, os quais destinar-se-iam ao abastecimento da população nesses
períodos de escassez do recurso.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres Parlamentares na
aprovação da matéria, para que o Poder Executivo seja informado quanto à
necessidade.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 06
de abril de 2017.

EDMILSON LEOCÁDIO SAMPAIO
Vereador
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