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f. Secretaria Geral

rT
O ^requerimento N-» 007/2017

REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A

LIMPEZA DAS SEGUINTES BARRAGENS NOS SÍTIOS

SALGADO DO SOUTO E IMPOEIRAS NA ZONA

RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA

ROSA/PB .

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores;

REQUEREMOS, ouvido o Plenário, na forma constitucional e regimental,

que seja oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa Rosa, o senhor

Jovino Pereira Nepomuceno Neto, solicitando do mesmo a limpeza das

barragens nos sítios salgado do Souto e impoeiras na zona rural do município

de Barra de Santa Rosa/PB.

Justificativa

A limpeza destas barragens é de fundamental relevância para os

moradores destas comunidades, pois estes reservatórios foram construídos a

muitos anos e não passaram por uma limpeza adequada, aumentando ainda

mais o sofrimentos dos moradores daquela comunidade que já sofrem a alguns

anos com a falta de água devido a seca e que vem afetando o nosso município,

Esses moradores necessitam de um reservatório que acumule a maior

quantidade de água possível para serem consumida por todos das

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

resolver este problema emblemático que chega simultaneamente com a

necessidade dos moradores daquelas comunidades.

Diante disso formalizamos o pedido de limpeza das barragens das

comunidades do salgado do Souto e impoeiras visando o melhoramento das

condições hídricas que conseqüentemente contribuirá para a satisfação geral

dos moradores daquela comunidade no município de Barra de Santa Rosa/PB.

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

Barra de Santa Rosa, 16 de Fevereiro de 2017.

•^Erlvaldo de Lima Monteiro

Vereador Proponente
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