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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARCO/CE. 

 

 

REQUERIMENTO Nº 071/2017 

 

 

EMENTA: Requerimento para Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará – CAGECE, no sentido de realizar estudo técnico de 

engenharia para aferir a possibilidade de ampliação da rede de 

distribuição de água do Bairro Salinas II.  

 

 A Vereadora abaixo subscrita, no uso de suas atribuições legais e na 

forma regimental, requer à Companhia de Água e Esgoto do Ceará – 

CAGECE, que se digne de empreender esforços para no sentido de realizar 

estudo técnico de engenharia para aferir a possibilidade de ampliação da 

rede de distribuição de água do Bairro Salinas II, com o envio posterior do 

relatório de inspeção e eventual projeto neste sentido a este Poder 

Legislativo. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 14 

de setembro de 2017. 

 

 

Iná Maria Macedo Osterno 

Vereadora 
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Justificativa 

   

  O requerimento tem por objetivo estimular à CAGECE, com apoio do 

Poder Público local, no sentido de encontrar meios técnicos para viabilizar a 

ampliação da rede de distribuição de água no Bairro Salinas II, 

solucionando em definitivo a escassez de água no local. 

 

  Considerando que tal providência passa necessariamente pela 

CAGECE, é de suma importância que a citada autarquia se desloque ao 

local, e, por meio de profissionais próprios, afiram se há a possibilidade de 

incremento no fornecimento e qual seria o caminho técnico para atingir tal 

finalidade. 

 

  Por estas razões, pedimos o apoio do pares no sentido de apoiar a 

proposição. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 14 

de setembro de 2017. 

 

 

Iná Maria Macedo Osterno 

Vereadora 

 

 


