
g 

11 1/4111, 
"ef 
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N ° 

010-  POVO 

PROPOSIÇÃO N° 019/2021 

Espécie: Requerimento 

O Vereador MANOEL DE FREITAS VIANA, no uso de suas atribuições legais, vem 
através do presente, solicitar do Exmo. Prefeito Municipal de Capistrano, Sr (a). Antônio 
Soares Saraiva Junior, junto ao Secretário Competente, com o aval do Plenário Soberano 
deste Legislativo, o que a seguir apresenta: 

Excelentíssimos Vereadores, 

Em atenção aos interesses de nossa sociedade, venho solicitar do Poder Executivo 

Municipal, que requeira ao setor competente no sentido de proceder o estudo topográfico e 

elaboração do projeto de abastecimento de água das comunidades Serra do Vicente, 

Jenipapeiro, São José, Várzea das Palmeiras, Putiús de Baixo, Putiús do Meio e Putiús de 

Cima para conseguimos no dia de 19 de março dia de São José aprovar esses projetos para 

o município e universalizar a canalização de água potável para beneficiar a população dessas 

comunidades 

JUSTIFICATIVA 

A presente indicação se faz imperiosa, considerando que a Administração Pública 

Municipal deve promover o direito a promoção e o acesso ao abastecimento de água para 

todos os cidadãos 

Considerando-se que, essa região possui insuficiência de recursos hídricos e visto que 

o Governo Estadual está disponibilizando esse ano, através do projeto São José apenas para 

distribuição dos recursos hídricos no Ceará, como também as comunidades já detêm de poços 

profundos com bastante disponibilidade de água, faz necessário a elaboração desses projetos 

nessas regiões serranas onde poderá beneficiar aproximadamente 800 famílias do município. 
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A CASA DO POVO 

Na certeza de apoio e aprovação, aproveito o ensejo para apresentar os meus 

antecipados agradecimentos. 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano, em 18 de janeiro de 2021 
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