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REQUERIMENTO N° 108/2018 

EXMO. Sr Presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Moju 

A Vereadora MARIA NILDA PACHECO BITENCOURT, da bancada do PSDB nesta 
Câmara, usando de suas atribuições que a Lei lhes confere, vem solicitar a V. 
Excia., que seja encaminhado expediente a Exma. Sra. Maria Nilma Silva de Lima, 
Prefeita Municipal de Moju, no sentido dessa autoridade viabilizar a ampliação do 
micro sistema de abastecimento de água com nova estrutura para a caixa 
d'água da comunidade São Raimundo, no ramal Bom Futuro Ateuazinho e a 
substituição da caixa d'água da escola Santa Maria do Maratininga, Neste 
município. 

JUSTIFICATIVA: 

Tal solicitação se faz necessário por se tratar de uma reivindicação da população 
que reside naquela comunidade, visando melhores condições de vida. Pois a 
comunidade cresceu muito nos últimos anos e o atual sistema de abastecimento de 
água não atende toda a demanda, pois a caixa d'água existente é de apenas mil 
litros. 
Ressaltando que a caixa d'água da escola da comunidade Santa Maria rachou em 
bandas e há 90 dias as crianças estão sem água impossibilitando de fazer a 
merenda escolar para essas crianças, sendo que os funcionários estão tendo que 
carregar água em baldes para abastecer a escola. 

Por isso, Senhor Presidente, apresentamos esse Requerimento como sendo de 
necessidade básica ao ser humano e manteremos vivo nosso anseio até que 
possamos ver concretizado o clamor da população daquela comunidade. 

Pelo exposto, esperamos poder contar com a aprovação da matéria que o Executivo 
possa atender nossa reivindicação o mais breve possível. 

Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/ PA, 17 de outubro 2018. 

MARI TENCCO OURT 
Vereadora PSDB 
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