
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores. e
Senhoras Vereadoras.
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JUSTIFICATIVA

Considerando     que     hoje     a      localidade     de     Genipaúba     vem     crescendo   !

populacionalmente a  cada  dia  e que  por conta disso vem  existindo a  necessidade  de que
mais benefícios sejam adquiridos para a referida localidade. Sendo que,  na mesma existem

dois sistemas de abastecimento de água, onde um deles que fica situado na rua principal da

referida comunidade, está com sua estrutura bastante deteriorada o que poderá vir a sofrer

um  desabamento  e com  isso  prejudicar nossa  população com  a  falta  de  água.  Por disso,

gostaria que uma análise técnica fosse feito na estrutura do referido abastecimento de água

pelos  engenheiros  da  prefeitura,  sendo  que,  já  é  possível  ver  a  olho  nu  que  o  referido
sistema está com sua estrutura bastante comprometida.

Diante do exposto acima citado,  foi que tomei  a  iniciativa de apresentar o seguinte

Requerimento.

R E Q U E R I M E N T 0   N° 002/20
1

0 Vereador que este subscreve,  requer após ouvido o  Douto e Soberano  Plenário   !

desta  Casa  de  Leis,  seja  enviado  oficialmente  ao  Exm°.  Sr°.  Prefeito  Municipal,  NILSON

FERREIRA  DOS   SANTOS,   o  original   deste   Requerimento,   para   que  o  mesmo  tome

conhecimento  das justificativas  e  ultime  providências  no  que  se  refere  à  Análbe  técnica   ;
'

com  a  máxima  urgência  por  par(e  dos  engenheiros  que  compõem  o  quadro  da

prefeitura,   na   Estrutura   da  Caixa   D'agua,  que  fica  situado  na   Rua  principal   de
Genipaúba.
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Plenário, Fernando Conceição da Silva, 22 de Junho de 2020.
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