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A cada dia que  passa o Município de Santa  Bárbara,  tende a crescer e com esse

crescimento  a   população  espera  melhorias  na  qualidade  de  vida.   Por  conseguinte  os

moradores da  Rua Carlos Coutinho,  localizada em  Pau  Darco,  mas  precisamente atrás do

campo  do  primavera,   sendo  uma  ocupação  com   um  numero  considerável  de  famílías

residentes  nesta  Rua,  as  mesmas  estão  enfrentando  bastante  dificuldades  pela  falta  de

água.

Ressalto  que  foi  instalado  encanação  de  rede  de  água  majs  próxima  para  as

residêncjas,  no entanto sem previsão de água,  pois esta  rede de água  não alcança para

atender a esses moradores.

Solução seria a ampliação desta rede de água,  para que assim os   moradores da

Rua Coutinho possam usufruir do liquido precioso,

Pelo exposto acima,  em razão da reivindicação desses moradores a este Vereador

em solucionar o problema, é que requeiro o seguinte:

REQUERIMENTO N® 001/2021.

Requeiro  na  forma  da  Lei  que  depois  de  cumpridas  as formalidades  Regimentais

deste   Poder   Legislativo   encaminhem-se   oficialmente   ao   Exmo   Sr.    MARCUS   LEÃO

COIARES,   Prefeito   Municipal,   esta   proposjção   no   sentido   de  que  o   mesmo,   ultime

providencias   em    caráter   de   urgência    nos   Serviço   de   Expansão   da   Rede   de
•   abastecimento de Água Encanada para o aloance da Rua Carlos Coutinho localizada

atrás do campo do primavera na localidade do Pau Dárco.

Sala das Sessões Plenárias da Câmai.a Municipal de Santa Bárbara do Pará, 24 de

Fevereiro de 2021.
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