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Requerimento no / /2023 
Gab. V. Ricardo leite de Figueiredo 
Assunto : Solicitação de Informaçães o do Porque nao foi ligado ainda o sistema 

de abastecimento de agua do sitio Escondido e sitio Areias. 

Ao : Prefeito Municipal e Secretaria de Obras. 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal„ 0 Vereador que este subscreve requer 

que, uma vez ouvido o plenário, seja encaminhado ao Exrno. Sr. Prefeito 

Municipal,(Afonso Tavare Leite) 
o seguinte pedido de Providência: 

Solicite, que os mesmo se empenhe no sentido de viabilizar ligação do sistema 

de abastecimento de agua do sitio Escondido e sitio Areias. 

No dia 09 de novembro de 2022 foi instalada todo o sistema de abastecimento de 

Agua destas duas comunidades com a finalização todos os 5 poços adquirido pelo 

grupo de oposição no qual faço parte, mais infelizmente a população beneficiada 

com o poço cavado com bomba nova no pogo com a parte eletrica e tubulação e 

caixa d, agua toda concluindo não poder fazer o uso desse bem tao precioso e 

indispesavel para vida que Agui. 

Pois, essas duas comunidades continua a sofrer pela falta de agua, pois tem o 

sistema todo pronto no jeito para beneficiar a população mais o sr prefeito nao fez a 

ligação de a energia eletrica para ligar o equipamento, pois só falta o pedindo a enel 

para ligação, pois ate a caixa para colocar o medidor este montado falta assim 

somente a boa vontade do sr prefeito. 

Esse já e o terceiro requerimento neste mesmo pedido nada ate agora foi 

respondido, por este motivo solicito que seja ligado essa energia desses poços ate o 

dia 14/03/2023. Caso não aconteça que este requerimento seja envida ao 

ministério publico para tomar conhecimento e providências 

Aguardo para breve, resposta deste requerimento com a solução do problema 

visando satisfazer o anseio da população que cobrou ação urgente 

." Atenciosamente, 

SALA DE SESSÕES, 07 de março  de 2022. 

RICARDO LEITE DE FIGUEIREDO 
Vereador PREFEITU 

CNPJ: 

EM: 

Gabinete Vereador Ricardo Leite de Figueiredo —TRABALHO NOVO A SERVI';',0 

DO POVO.... Novas atitudes —contribuir, solicitar e fiscalizar. Unidos por urna Abalara 

oara todos. 
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