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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 e ao Secretária de Agricultura e Recursos Hídricos e Meio Ambiente no 

sentido da tomada de providências para a construção de uma pequena barragem no sítio 

Gamileira com fins de incentivo incentiva diversificação da agricultura e do agroturismo, 

mais precisamente no rio que passa no sitio do Senhor Barbosa e Gustavo. Barragem para 

agricultura. 

A construção de barragens poderá tornar-se uma prática adotada no município de 

Aratuba para incentivar a diversificação da produção agrícola e a estruturação de futuros 

empreendimentos de agroturismo.  

 

O pronto atendimento a este requerimento, além de dinamizar as atividades 

agrícolas no município, visa contribuir para a preservação de água nas propriedades. A 

construção das barragens contribui para reservar água que pode ser usada na irrigação de 

lavouras, o que é de vital importância no período de estiagem. As barragens ajudam a 

melhorar os lençóis freáticos e a fortalecer as nascentes. Porém, é necessário que o 

executivo seja parceiro e incentivador desta prática. 

 

Diante do exposto este parlamenta que subscreve acredita na construção de 

barragens contribui para diversificar a produção agrícola com plantação de hortaliças e 

frutas, uma vez que os agricultores poderão irrigar suas plantações com a água da 

barragem. Sem essa reserva de água, muitas vezes se torna difícil para o homem do 

campo pensar em começar seus cultivos. 

 

Requerimento nº 006/2017 

Autoria: Antônio Maycon Varelo Pinheiro       
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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.    

 

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  

 

 

 


