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CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
yL6 ' "Casa José Freires de Almeida"

c  Qffilè Gabinete - Vereador Edinho Lins - PSB.
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^REQUERIMENTO N" 035/2019, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019.

Senhor Presidente:

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, solicita à Vossa
Excelência, após ouvido o Plenário, encaminhar o presente ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal,REQUERENDO em caráter de URGÊNCIA que tenha o
ABASTECIMENTO de ÁGUA através de CAMINHÃO PIPA nos Conjuntos
habitacionais populares:MARIA LUIZA no sítio Boa Água, MARIA DO
CARMO, FRANCISCO INÁCIO, e os bairros TRIBOFE E ZÉ DINIZ, que há 1
ano não vem tendo esse serviço prestado no município de Barra de Santa
Rosa-PB e dá outras Providências.

JUSTIFICATIVA

É do conhecimento de todos que a situação do nosso Município e da nossa
região no que se refere à seca diante das estiagens está cada dia mais caótica,
e com o não abastecimento de água através de caminhão pipa essa situação
só vem a se agravar.

Após vários relatosdos moradores, resolvi fazer uma visita a todos os locais
citados, e com informações dos moradores pude comprovar a falta de
abastecimentos nas caixas d'águas.

Já queo serviço de abastecimento de água nas torneiras está sendo racionado
de segunda à quarta-feira, requeremos que de quinta à sábado a prefeitura
através do seu caminhão pipa faça esse abastecimentos nas caixas d'águas
nas localidades citadas, pois sabemos que apenas com três dias de água nas
torneiras não são necessário para suprir as necessidades das famílias.

Sendo assim, necessita-se que sejam tomadas essas providências para que
venham a amenizar as dificuldades enfrentadas pela população de nossa
cidade, principalmente nesses bairros citados acima, considerando que a
grande maioria das famílias que neles residem não têm condições financeiras
de estar comprando água diariamente.
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Diante do exposto, vale ressaltar a problemática em particular de cada
comunidade, por exemplo:

CONJUNTO MARIA LUIZA situado no Sitio boa água - São 40 casas sem
rede água, mais possui 1 caixa d'água e 1 cisterna, porém não vem tendo o
abastecimento;

CONJUNTO MARIA DO CARMO- A caixa d'água foi retirada há mais de 1 ano
e a comunidade ficou sem abastecimento;

BAIRRO TRIBOFE- Está há 1 ano sem abastecimento, seja pelo poço
artesiano ou através de caminhão pipa;

CONJUNTO FRANCISCO INÁCIO- Possui duas caixas d'águas mais está há
1 ano sem abastecimento através de caminhão pipa;

BAIRRO ZÉ DÍNiZ-Possui uma caixa d'água mais está há 1 ano sem
abastecimento através caminhão pipa;

Como podemos ver este é um problema que interfere diretamente na qualidade
de vida das pessoas, pois sabemos que nem todas as residências possuem
rede de água, onde com certeza o abastecimento através de caminhão pipa é
primordial nestas localidades para que venha a amenizar essa situação que
estamos vivendo.

Sendo assim, esperamos que o gestor municipal tome conhecimento e venha
sanar os problemas em caráter de URGÊNCIA.

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

Barra de Santa Rosa - PB, 29 de novembro de 2019.

H^DERSON KIARELY LINS GOMES

Vereador Proponente
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