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Requerimento nº. 10/2018 

 

Requer do Executivo municipal as 

providências abaixo relacionadas. 

 

 

Exmº. Senhores 

Presidente e Vereadores 

 

 

O Vereador Manoel Laécio Nogueira, no uso de suas atribuições 

legais, e a pedido de alunas da Comunidade de Lagoa de Dentro, requerer 

do Executivo Municipal as providências abaixo relacionadas: 

 

I – Requer que além da Portaria regulando as atividades no açude 

de Lagoa de Dentro, seja feita uma campanha de conscientização junto aos 

moradores em volta da bacia do mesmo, no sentido dos cuidados com 

fossas sépticas e esgotos, como também ação no sentido de construir 

barramentos de proteção nos currais, para que esse dejetos não contaminem 

o açude, e que, depois de decantados possam ser usados como adubo 

orgânico para uso agrícola.  

 

II – Maior fiscalização para coibir o lixo deixado nas margens da 

bacia do açude. 

 

Exemplo: Garrafas plásticas, de vidro e outros. 

 

III – Fazer aproveitamento da água que se perde através da 

revência, colocando um reservatório próximo a margem da estrada com 

melhor acesso para as famílias fazer uso da referida água, além de ser mais 

prático, está se economizando a água do açude. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Comunidade de Lagoa de Dentro, de aproximadamente 

trezentas famílias, só dispõe deste reservatório que sempre teve dificuldade 
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de encher por ter poucos córregos, e que portanto precisa de cuidados para 

que esta água seja de qualidade.  

 

Para tanto espero a aprovação dos nobre colegas. 

 

Palácio José Neri de Lima 

Plenário Antônio Evangelista Pessoa. 

 

 

 

 

Manoel Laécio Nogueira 

Vereador 

 

 

Alunas: 

 

Wigna Maria Almeida da Silva Marques 

 

Felomena Aldenir Ferreira bobô 

 

Paula Cipriano Marques 


