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Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBAFU DO PARÁ

"0 PODER DO POVO A SERVIÇO DO CIDADÃO"

CNPJ:  83.340.901/0001-50     1
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JUSTIFICATIVA

Considerando  a  grata  satísfação  desta PRESIDENT
Vereadora  e  atendo  a  reinvindicação  dos

moradores  do  Loteamento  Marinaldo,  localízado  entre  Pratinha  e  Morada  Nova,  solícito  a

ampliação  do abastecimento de  água,  para  melhorias  da comunidade,  poÍs  há uma carência

muito grande no abastecimento de água.  Portanto  se faz necessário, considerando o elevado

alcance  social  desta  reinvindicação.  Em  decorrêncía  deste  fato  os  moradores  se  sentem

bastante prejudicado, como forma de não serem beneficiados com este serviço.  Ressalto que

esta    comunidade    não    tem    um    sistema    de    abastecimento    que    supra    a

!   sustentabilidade   para   suprir   as   necessidades   e   o   presente   requerimento   é   de
!   ftindamental importâncía.
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Assim,  requeiro ao Poder Executi.vo Muni.cipal  que víabilize o encamínhamento de tal

1

i   solicitação, mediante aprovação dos Nobres Pares.

Estas são as razões que requeiro o seguinte:

R E Q U E R I M E N T 0 N° 02/2020

A Vereadora que este subscreve,  requer que depois de ouvido o Soberano Plenário

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

NILSON    FERREIRA   DOS   SANTOS,    para   que   o    mesmo   tome   conhecimento   das

justificativas  e  tome  providencias  no  sentido  de  viabilizar  a  Ampliação  do  Sistema  de

Abastecimento de água, no Loteamento Marinaldo localizado entre Pratinha e Ivlorada

:   Nova.
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Êecebi, em

"Plenário,  Fernando Conceição da Silva", 20 de Maio de 2020.

LiNACARMÉfiDAsiLVA
Vereador

do Paná/PA.
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