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ESTADO DÁ PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS

Casa Manoel Fernandes da Silva

Gabinete Parlamentar

REQUEmUENTO /201H

Eu Ramalho Antônio de Souza, vereador com assento nesta Casa Legislativa

venho requerer deste parlamento mirim que acatem o meu pedido ao Prefeito

Constitucional de Montadas, que coloque uma Caixa D'água no Conjunto Vitoria para

atender aquela população que se encontra desabastecida, que esta caixa fique no ponto

estratégico, podendo ser bombeada agua do tanque do governo e que também,

abastecida com carros pipa.

De igual modo, solicito ao executivo municipal que também LOCALIZE e

DISPONIBILIZE todas as outras caixas d'água existentes no município, doadas pelo

Governo do Estado da Paraíba ao povo, que há muito tempo vem reivindicando uma

melhor assistência por parte do executivo, que até o momento não se pronunciou e nem

tampouco disponibilizou-as nos pontos que ainda não conta com abastecimento ao

público.

É notório, que já existem algumas caixas d'água em uso e este parlamentar

anseia, assim como toda a população Montadense SABER o destino das demais e a sua

imediata instalação para que haja água nos pontos de abastecimento para toda a

população.

JUSTIFICATIVA:

As mencionadas caixas d'águas foram doadas pelo governo do estado da Paraíba

no programa "VIVA ÁGUA" que venha garantir uma melhor qualidade de vida a toda

população do município que vive no momento de grande dificuldade em receber agua

potável, por estes motivos mencionados, é de extrema importância a aprovação deste

requerimento.

Montada^ 13 de julho de 2018.

tônío de Souza

Vereador

Ramalho



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

Casa Manoel Fernandes do Silva

Plenário Antonio da Costa

REQUERIMENTO N° \0 DE 16 DE JULHO DE 2018

Senhores Vereadores,

Através do presente venho REQUER junto a Mesa Diretora, nos termos do

art. 87, ÍV, alínea 'd', que, após ser ouvido o Plenário seja solicitada ao Senhor

Prefeito Constitucional, o encaminhamento de ANTEPROJETO DE LEI com

finalidade de firmar Termo de Liquidação ou Renegociação de Dívida dos

pequenos agricultores deste Município de Montadas Junto ao Banco do Nordeste do

Brasil SA.

Nesses Termos,

Montadas/PB, 16 de julho de 2018.
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JUSTIFICATIVA

Nobres vereadores,

A iniciativa buscar dar oportunidade para renegociação dos débitos dos

pequenos agricultores do município de Montadas, os quais não

conseguiram adimplir, por não disporem de condições financeiras de cumprir com

suas obrigações referentes ao pagamento das operações de crédito rural originais.

A medida, visa autorizar o Poder Executiva a firma termo junto ao Banco do

Nordeste, contudo, é necessário que o Prefeito Municipal de Montadas, encaminhe

Anteprojeto a essa devida Casa de Leis.

Montadas/PB, 16 de julho de 2018.

55° da Emancipação Política.

CÁSSIO MARTINS AVELINO
Vereador
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