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Exxna. Sra. Presidenta e demais vereadores da Câmara Municipal de Moju

Os Vereadores infra-assinados, Requerem, depois de obedecidas as formalidades legais e

regimentais deste Legislativo, e esta matéria obtenha a necessária aprovação pelo Plenário, que seja
encaminhado expediente a Exma. Sra. Maria Nilma Silva de Lima, Prefeita Municipal, Indicando ao
Executivo do Executivo Municipal a Manutenção e Ampliação dois Sistemas de Abastecimentos de
Água, na comunidade DEUS PROVERA, um que atende a Comunidade e outro que atende a

escola da comunidade.

JUSTIFICATIVA:

Atendendo a uma solicitação dos moradores daquela comunidade, estamos solicitando que o executivo

possa realizar a manutenção e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água para que atendem
os mesmos, pois os Sistemas de Abastecimento de Água da Comunidade e da Escola necessitam ser

ampliados, e que seja feita a manutenção. Informamos ainda, que em anexo estamos apresentando
laudo em do Laboratório Central - LACEM, da Vigilância sanitária do estado, o qual atesta que a água

consumida atualmente nesses dois sistemas de abastecimento está imprópria para o consumo humano.

Sabemos que um dos maiores problemas enfrentados pelas comunidades do interior está relacionado
ao fornecimento e a má qualidade da água consumida pelas famílias, pois na grande maioria não existe

tratamento na mesma, ocasionado constantes doenças principalmente nas crianças que são as que mais
sofrem com esse problema.

Nesse sentido, entendemos ser necessário a implantação desses dois novos Sistemas na Comunidade
Deus Provera, o que entendemos irá levar melhor qualidade de vida às famílias.

Na certeza de contar com o apoio dos nobres colegas na aprovação da matéria, contamos com a
realização desse importante trabalho.

Miranda Moju/PA, 23 de fevereiro 2021.
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