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REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL A INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA

DÁGUA COM CAPACIDADE DE 5.000 (CINCOPROTOCOLO j
nfliL) litros na comunidade do sitio

i

^^ifXSjgr^ ' MAXIXEIRO zona rural do município DE
Câmara * ;cipal <if BARRA DE SANTA ROSA/PB E DÁ OUTRAS
Bflrra d,. nta Ros '

PROVIDÊNCIAS.

REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma regimental e

constitucional, que seja oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa

Rosa. o senhor Jovino Pereira Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a

instalação de uma caixa d'água com capacidade de 5.000 (cinco mil) litros

na comunidade do sitio maxixeiro e dá outras providências.

JUSTIFICATIVA

É do conhecimento de todos que a situação da nossa região no que

se refere à seca e ao abastecimento de água está cada dia mais caótica.

Assim sendo, necessita-se que sejam tomadas providências que

ajudem a amenizar as dificuldades enfrentadas pela população de nosso

município principalmente nessa comunidade acima citada considerando que

a grande maioria das famílias que nele residem não têm condições de

comprar água para suas necessidades diárias.

Logo, se faz necessário e urgente que possamos focar os olhos para

resolver este problema emblemático que chega simultaneamente com a

seca que se agrava a cada dia.
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Diante disso, reiteramos o pedido de instalação de uma caixa d'água

com capacidade de 5.000 (cinco mil) litros na comunidade do sitio maxixeiro

no município de Barra de Santa Rosa/PB.

Sala das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa, 08 de Agosto de 2017.
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Vereadores Proponentes
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