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PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 27/2020 

 

 Os vereadores abaixo subscritos, vêm, perante os nobres colegas vereadores, apresentar o 

presente PEDIDO DE INFORMAÇÃO, destacando o dever de fiscalização do Poder Legislativo sobre 

o Executivo Municipal e com fundamentação no inciso VI do artigo 106 do Regimento Interno e inciso 

XX do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal, requerendo após aprovação em Plenário que o mesmo 

seja encaminhado ao Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

 Solicitamos que o Poder Executivo, por meio do setor responsável, informe esta casa 

legislativa acerca da escassez e constante falta de água no perímetro urbano de nosso 

município e as questões citadas abaixo; 

a) De onde vem, qual a necessidade e quantos caminhões pipa por dia, ou por semana, 

são necessários para suprir a demanda local? 

 

b) Quem custeia o transporte da água e qual o valor? 

 

c) Que atitudes ou ações o Poder Público tomou ou está tomando para sanar esse 

problema? 

 

Justificativa: Sabemos que a água potável é um bem primordial à saúde e à vida humana. 

Também é de conhecimento de todos que a nossa região vem sofrendo há meses com a escassez 

e falta de chuvas, o que acaba prejudicando os Mananciais.  Porém, a população prescinde que esse 

bem, tão precioso, chegue às suas residências, principalmente em um período onde a higiene 

pessoal é de extrema importância para a preservação da saúde. 

Neste sentido, solicitamos estas informações e esclarecimentos para que os vereadores possam 

acompanhar, fiscalizar e esclarecer os munícipes acerca desse assunto de extremo apresso.  

 

Nova Roma do Sul/RS, 14 de abril de 2020. 
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