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ESTADOESTADO  DO ACRE 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO 

Gabinete Vereador N.Lima 

REQUERIMENTO  i t-n-  2019. 

Requeiro a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio Branco, nos termos dos 

artigos 174 C/C 180, inciso IX, todos da Resolução n° 86/1990 do Regimento Interno 

desta Casa que, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora Prefeita do Município 

de Rio Branco, para fornecer informações sobre a construção de uma caixa d'água 

e o sistema de esgoto que se encontra abandonados no Santa Cecília na Avenida 

Serão. Obra iniciada em 2012 Projeto Pac — Programa de Aceleração do 

Crescimento (Ruas do Povo) 

Sala de Sessões "EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO" 24 de Setembro 
de 2019. 
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Gabinete Vereador N.Lima 

Justificativa 

O presente requerimento tem a finalidade de obter informações acerca da falta de 

responsabilidade com o dinheiro público, de uma obra que teve inicio no ano de 

2012 obras da Rua do Povo, onde foi construída uma cisterna com capacidade para 

300 mil litros de água com um investimento de 5 milhões, feito encanação para as 

casas, instalado bombas, mais nunca foi finalizada, hoje encontra se destruida e 

abandonada. 

Na qualidade de Fiscalizador do Povo, venho requerer aos órgãos competentes uma 

resposta sobre as péssimas condições em que foi empregado tanto dinheiro público 

sem nenhum uso da população daquele bairro. 

Certo (a) de sua compreensão acerca deste anseio de toda a comunidade local, fico 

no aguardo de providências. Fotos em anexo. 
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