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                  SENHOR PRESIDENTE:

O vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, na forma

regimental e após ouvido o douto plenário, caso seja aprovado, esta casa: 

Envie o presente “Pedido de Informação” ao Sr. Prefeito Municipal, na

forma regimental, e este envie ao Vereador de forma discriminada o que abaixo segue:

- Qual a quantidade de Poço Comunitário existente no Município;

- Onde estão localizados os Poços Comunitário existentes no Municí-

pio;

- Quantos Poços Comunitários estão atualmente em condições de uso;

- Quantos Poços Comunitários estão atualmente sem condiçoes de uso;

-  Qual  a  profundidade  de  cada  Poço  Comunitário  existente  no

Município;

-  Qual o tempo previsto para colocar em uso os Poços Comunitário

inativos atualmente.

        

                           Justificativa

A referida solicitação se faz necessária por este vereador desempe-

nhar papel fiscalizador, e, entender ser de suma importância que as comunidades
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que dependem de poço comunitário, saibam e tenham o devido esclarecimento

por parte do executivo.

Também é preciso dizer que este vereador em visita a distritos,

tem recebido reivindicação de comunidades local, para que seja solucionado os

constantes problemas de alguns poços, e com isso, enfrentam a falta de água por

vezes diariamente quando não por mais tempo, causando grandes transtornos as

famílias.   

Sendo assim,  solicito  as  informações  acima supra  citadas,  para

que este que vos requer e seus pares, tenham o devido conhecimento e possam

dar esclarecimentos aos munícipes de Osório.

Certo de vossa atenção, desde já agradeço, e fico no aguardo do

devido retorno.

                                                                            Sala de Sessões em14 de Junho de 2022.

                                  

   Luis Carlos “Coelhão” Aliardi

   Vereador - PDT 
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