
Requerimento nº. 07/2019 

Senhor Presidente 
Senhores Vereadores 

  

                                        Considerando que a água é elemento indispensável à vida humana, 
devendo o Poder Público tomar todas as medidas necessárias para que não falte tão importante 
elemento.  

                                        Considerando que as pessoas tem a falsa percepção de que os recursos 
hídricos são infinitos, quando se sabe que há problemas de limitação na reposição de água, além 
de questões estruturais que podem dificultar sua captação. 

                                        Considerando que em nosso município há muito se discute acerca das 
questões envolvendo a água fornecida aos cidadãos, inclusive por conta de possíveis prejuízos 
enfrentados pelo município na prestação desse serviço e o alto índice de inadimplência.  

                                        Considerando a necessidade de se fazer um estudo sério acerca dessa 
problemática envolvendo a água em nossa cidade, possibilitando a discussão sobre temas como 
captação, distribuição, qualidade, e outras questões que precisam ser aperfeiçoadas.  

                                        Razões pela qual REQUEREMOS em termos regimentais e com a 
aprovação do Plenário, e conforme dispõe o artigo 57 e 58 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal, a constituição de uma Comissão Especial destinada a estudar todas as questões 
envolvendo a água fornecida em nosso município.  

                                        Referida comissão deverá ter funcionamento até 31 de dezembro de 2019, 
prazo final para entrega de relatório acerca dos estudos efetuados e conclusões obtidas pela 
Comissão.   

                                        Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 03 de Maio de 2019. 
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