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EXMO. SR. 

ANTÔNIO DE PÁDUA NOGUEIRA BARBOSA 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA  

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

ANTONIO MAYCOM VARELO PINHEIRO, Vereador do Partido da 

República (PR), com assento neste Legislativo Municipal, vem requerer de V. Exa., após 

ouvir o Plenário, que seja encaminhado ofício a Chefe do Executivo, Maria Auxiliadora 

Lima Batista no sentido da tomada de providências para ampliação da rede de água do 

poço do São João até a localidade do Segredo de Cima.  

 

Este requerimento se faz necessário, para garantirmos o direto da acessibilidade há 

mais de vinte famílias á agua que é um bem comum.  

 

É importante destacar que as famílias residentes nesta localidade veem enfrentado 

um sério problema com abastecimento de água para as necessidades básicas de higiene, e 

o único acesso a água potável é através de cisterna ou carro pipa, o que não supre suas 

necessidades, sendo urgente e necessária a tomada de providências em relação ao tema 

abordado. 

 

Senhores vereadores, é oportuno destacar que as famílias desta localidade nem 

sempre podem contar com a disponibilidade de água na cisterna ou o abastecimento 

regular do carro pipa, muitas vezes expondo-se ao estremo risco de saúde sem ter acesso 

aos explorar os recursos hídricos para saciar a demanda humana em todos os sentidos. 

 

Portanto este parlamentar que subscreve não comunga e nem aceita esta situação 

que coloca o ser humano em risco, podendo contrair sérios problemas de saúde e o 

marginaliza socialmente.  

 

Sendo assim, na certeza de contar com total apoio, dos pares desta Casa 

Legislativa, e que V. Exa., tomará as medidas pertinentes ao assunto, conclamo aos 

demais vereadores aprovarem este requerimento.    

Requerimento nº 005/2017 

Autoria: Antônio Maycon Varelo Pinheiro       
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N. Termos 

   P. Deferimento 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aratuba - (CE.), aos 30 (dias) dias de 

maio de 2017.            

 

 

 

Antônio Maycon Varelo Pinheiro       

Vereador - Requerente  

 

 

 


