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REQUERIMENTO ./  / 2021 

Excelentíssimo Senhor: Presidente da Câmara Municipal de Araçagi-PB. 

Requeiro à Mesa, depois de ouvido o Plenário e obedecidas às formalidades 

regimentais, nos termos dos arts. 69, II, 88, XII e 89 do Regimento Interno desta Casa 

Legislativa, que sejam consignados na Ata dos trabalhos legislativos desta reunião, 

requerimento à Excelentíssima senhora Prefeita de Araçagi-PB, Josilda Macena Benício 

Leite e ao Excelentíssimo Senhor Governador da Paraíba, João Azevedo, extensivo às 

Secretárias de Agricultura e Infraestrutura Municipais e Estaduais, a execução de obras de 

infraestrutura hídrica, tendo como objetivo principal a perfuração de poços artesianos nas 

comunidades rurais deste município, que são: Sítio Lagoa do Félix, Sítio Riacho Grande, 

Sítio Canoas, Sitio Cachoeira de olho d'água, Sítio Marmaraú e o Distrito de Canafistula. 

Através dessas políticas públicas, o requerimento visa fortalecer a agricultura familiar e 

servir de mecanismo para o enfrentamento dos efeitos da seca que assolam nosso Estado e 

Município. 

Para tanto, que sejam realizados os encaminhamentos necessários ao atendimento 

do pleito ora formulado. 

Araçagi-PB, 30 de novembro de 2021. 

flí'cio/le Pontes 
ereaor 
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JUSTIFICATIVA. 

Os moradores da zona rural de Araçagi-PB, vêm sofrendo há meses com a falta 

de água, devido à grande seca que assola nosso Estado e Município, dificultando a 

execução dos serviços básicos em seus domicílios, como higiene e consumo humano, 

bem como, a manutenção de seus rebanhos bovinos, ovinos, caprinos, equinos, aves 

domésticas e etc., além das ações mínimas ao desenvolvimento da agricultura familiar, o 

que dificulta a permanência no campo, provocando, dentre outros males, o êxodo rural, 

sendo necessária uma ação rápida do Poder Público para que tome as providências 

necessárias para amenizar essa falta d'água. 

É dever do poder público garantir melhorias na qualidade de vida da população, 

portanto peço que seja feita a perfuração destes poços artesianos, atendendo os anseios 

dessas comunidades. 

Solicito encarecidamente o apoio dos Nobres Edis desta Casa Legislativa para o 

encaminhamento dessa necessária solicitação. 

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 2021. 

oííéBeØí io L Pontes 
ereador 
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