
CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO
ESTADO DO CEARÁ

Rua Rios, S/N – Centro – CEP: 62.560-000 – CNPJ: 03.855.618/0001-21 – Fone: (88) 3664-1951
MARCO – CEARÁ

Site: www.camaramunicipaldemarco.ce.gov.br / Email: ouvidoria@cmm.ce.gov.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 029/2017

A Vereadora subscritora, no uso de suas atribuições legais, vem, com
supedâneo na Lei Municipal n.º 168/2015, que declarou de utilidade pública a
Associação Beneficente “Amigos Pela Vida”, requerer ao Poder Executivo que
se digne de viabilizar a perfuração de poço profundo nas dependências da
referida instituição, que por vezes vem sofrendo percalços no tratamento dos
internos em razão da carência de água no verão e do custo exagerado, dado a
quantidade de idosos que ora habitam a associação, atualmente em número de
treze.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 17
de abril de 2017.

SOCORRO OSTERNO NEVES
Vereadora
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Justificativa

Como é cediço, a Lei Municipal n.º 168/2015 declarou de utilidade
pública a Associação Beneficente “Amigos Pela Vida”, que contribui
diretamente com o bem-estar de idosos do nosso Município, propiciando
melhor qualidade de vida aos mesmos.

Ocorre, no entanto, que entre os problemas enfrentados pela
Associação, registramos a carência de água no verão e o alto custo do
consumo deste recurso junto a CAGECE, sendo indispensável a perfuração de
poço profundo para contribuir com a atividade beneficente desenvolvida no
ambiente em questão, sendo o motivo pelo qual contamos com a sensibilidade
do Chefe do Poder Executivo para a consecução do pleito.

Sendo o reservado para o momento, aproveito o ensejo para renovar os
protestos de respeito.
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