
GABINETE DO VEREADOR ELISMAR GONÇALVES

REQUERIMENTO Nº. 209/2021.

O Vereador ELISMAR GONÇALVES que abaixo subscreve, requer à Mesa Diretora, após

cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, formule pedido ao Superintendente

da CODEVASF, Senhor Aurivalter Cordeiro Pereira da Silva, que seja informado a Casa

Legislativa a CONCLUSÃO DA OBRA DA ADUTORA EM NOVA DESCOBERTA, BEM

COMO A PREVISÃO DO INICIO DAS PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS NO

PERÍMETRO IRRIGADO BEBEDOURO.

JUSTIFICATIVA:

A conclusão da Adutora no Povoado de Nova Descoberta, será muito importante para a

segurança hídrica e qualidade de vida, levando em consideração a quantidade de habitantes,

cerca de aproximadamente 10 mil. E o tempo em curso da referida obra, desde o ano de 2010,

dado Ordem de serviço. essa ação será muito importante para a segurança hídrica e qualidade de

vida desse povo querido, possibilitando a cessação ou, pelo menos, a redução de problemas

relacionados à água, bem essencial para todos nós.

A pavimentação asfáltica no Perímetro irrigado Bebedouro se faz necessário pela

necessidade de uma melhor infraestrutura nas Vilas, bem como, a locomoção de trasuentes. Vale

ressaltar, que o Perímetro irrigado bebedouro, é pioneiro e referência em Irrigação no Vale do

São Francisco, mesmo com toda sua história e contribuição social e econômica para a região,

ainda é carente de investimentos do Poder Publico.

Ademais, é dever do poder público garantir melhorias na qualidade de vida da população,

atendendo os anseios dessas munícipes.

Solicito encarecidamente o apoio dos Nobres Edis desta Casa Legislativa para o

encaminhamento dessa necessária e urgente solicitação.

Sala das Sessões, 06 de maio de 2021.
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