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intemo desta casa de Ieis, CStOu

Requeiro ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cu則る- Pa, depois de ouvido o Soberano

Plen各rio, que SQja feito a manuten師o do gerador de energia e o §istema de distribui辞o de

energia eI6trica da comunidade Vila Barbo§a, neSte munlCIPIO.

JU STI FI C ATIVA

Se血or Presidente, Se血ores Vereadores, 6 de suma impohencia que s匂a feito a

ma皿teng着O do gerador de energla e O Sistema de distribui9各O elctrica da c9m血dade Vila

Ba止rosa, hdya vista que devido a tempestade ooorrida na regi奮o o sistema de distribui辞O de

energia el細ca da comunidade ficou comprometido, COm POSteS quebrado§ e fia辞o danificada.

O gerador de energia da comunidade foi danificado e trazido para a secretaria de infraestrutura

e transito para a devida manutenc5o no ano de 201 8 e at6 a data de hqie n各o houve q脚lquer

solu碑O do problema’deixando a comunidade desamparada. Sabe-se que O fomecimento de

energia el細ica 6 um servlCO eSSenCial e indispensavel para qualquer pessoa e desde os

acontecimentos supracitados e a danifica辞O do gerador de energla’OS habitantes da Vila

Barbosa se veem com esse direito cessado, Sem qunlquer perspectiva de retomada dos serv19OS.

O atendimento deste requerimento dafa dignidade e qunlidade de vida para os cida飴os, tantO

Para O desenvoIvimento de atividades econ6micas, quantO atividades basicas domesticas.

蹴dotac6es or9amentarias para esses fins, POr tantO, PeCO que aP6s a tramitae都o

regimenta言e ouvido o soberano plendrio, deste poder legislativo, Se aproVado for, que Sqja

encaminhado expediente deste ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cuma - Pa para que tome

as devidas provid台ncias cabiveis e necess缶as. Que tamb6m s車enviado uma c6pia do

respectivo ao representante da comunidade para que tomem ciencia.

Vereador


