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REQUERIMENTO N° 079/2019 - CMP
.Patu-RN, em 22 de OUTUBRO de 2019.

Propositora: VEREADOR: RODOLFO HENRIQUEGODEIRO MAIA.

ICiPALDE PATU
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Emenda: Requer do Poder Executivo
Municipal, ao Prefeito que seja efetuado
uma reforma no matadouro público;
também seja regularizado o
fornecimento de energia elétrica do
referido prédio que se encontra sem
iluminação em suas dependências.".
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o Vereador infra firmado, com base na Lei Orgânica do Município de Patu-RN,
e nos termos do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência que seja recebido e
submetido à apreciação do Plenário desta Casa Legislativa o presente
REQUERIMENTO: Requer do Poder Executivo Municipal, ao Prefeito que seja
efetuado uma reforma no matadouro público; também seja regularizado o
fornecimento de energia elétrica do referido prédio que se encontra sem iluminação
em suas dependências.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se o pleito acima mencionado, pelo fato de que a mais de cinco meses
o matadouro público, encontra-se sem energia causando transtornos ao bom
andamento do serviço público, onde também a mais de cinco meses sem prestação
de contas algumas, e sem contrato celebrado, o gerador da empresa central eventos
está sendo utilizado no local a mais de cinco meses.

Também necessária a reforma por se tratar de um local que deve primar pela
higiene e normas da vigilância sanitária.

Diante dos fatos ora expostos pedimos a aprovação da matéria.

Sala das sessões Francisco Francelinode Moura-Patu-RN,em 22 de outubro de 2019.

RODoai\t:"Q~EIRO MAIA.
VEREADOR PROPOSITOR
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