
Requerimento nº. 0001/2019 

Senhor Presidente 
Senhores Vereadores 

  

                                        Considerando que ultimamente o município vem sofrendo interrupção 
constante no fornecimento de água.  

                                        Considerando que o abastecimento de água do município é realizado através 
de capacitação em poços artesianos. 

                                        Considerando que a água é essencial para a sobrevivência humana e é finita.  

                                        Considerando que há rumores de que muitos contribuintes não pagam suas 
contas de água em dia, e foi necessário a execução destas contas.  

                                        Considerando que a grande maioria da população pagam suas contas 
religiosamente na data estipulada. 

                                        Razões pela qual REQUEIRO em termos regimentais e com a aprovação do 
Plenário, e conforme dispõe o artigo 33, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município, que o Executivo, em 
razão dos problemas de interrupção no fornecimento de água e necessidade de solução do 
problema, informe à Câmara Municipal quanto:  

1 - a quantidade de ligações de águas com hidrometros no município de Bálsamo;  

2 - a quantidade de poços produzindo água no abastecimento do município;  

3 - a quantidade de água capitada (em metros quadrados) e a quantidade consumida durante um mês 
(registrada nos hidrômetros);  

4 - a média diária consumida por pessoa (litros por habitante de Bálsamo);  

5 - a média necessária de consumo de água por pessoa (geral);  

6 - a quantidade de pessoas inadimplentes com a conta de água e qual o total da dívida (em $) 
referente as contas de água em atraso no município de Bálsamo;  

7 - a quantidade de residências habitadas que não possuem hidrômetro; e  

8 - a quantidade e quais imóveis, no município, com suspeitas de irregularidades (gato).  

                                        Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 31 de Janeiro de 2019. 
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Paulo Roberto Silingardi - MDB 
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