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Exmo.Sr. Presidente da Câmara Municipal de S.P.Aldeia(RJ) 

Vereador - ELSON PIRES.

REOU ERIMBNI~Q3S-°.? 9/2Q.Q.4.,:!■gf»
Os verêãà^pã^siügftttfaã^PvèfTi na forma 

regimental de o art. 59 da
Resolução 280, de , Requerer a
constituição de uma CõrnissãoÊPiflãmentãr de Inquérito-

*Ttt*i*:'rrrrr:*r Up... " rr'-...' .

CPI, no sentido _des agMr-ar“rejg|"nsãb||Mades now acidente 

ocorrido na noite * de IquintarTeira,, diaTiSa de, março do 

corrente ano, oeasiap fem=que~hoaveirompamenta de uma 

tubulação de água jdéntm^dj^prédio do -Posto âe Saúde, na 

localidade do Bairrot FlumitíelÉgmèsteiMünicípio. Tal fato 

concorreu para queno* Srr iBfefeito Müriicipal mandasse 

proceder a sua total demoliçuoJ^Em-ivirtude-de uma total 

desinformação por pártg |desfé" "Legislativo e do Povo 

Aldeense, e por se tratar dd\im Bem público da maior 

importância, que ao longo do tempo vinha atendendo um 

universo de mais ou menos 5.000(cinco mil) pessoas mensal.
Informo ainda a Vossa Excelência., que após 

constituída a presente comissão seja ela pelo prazo certo de 

60(sessenta) dias para as suas conclusões.
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São Pedro da Aldeia, 11 de março de 2004.
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Antonio da Silva Gosta - Vereador
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OTÁVIO SOUlzlA RASCÂO - Vereador
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