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REQUERIMENTO Nº 198/2021

Exmo. Sr.
José Ildeu de Castro
DD. Presidente da Câmara Municipal

Rômulo Lúcio Rosa, Vereador infra-assinado, requer a V. Exa., ouvido o
Plenário, nos termos Regimentais, seja encaminhado o presente Requerimento ao Diretor do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, solicitando as seguintes informações,
conforme seguem:

1. Se há parâmetros de turbidez para garantir a potabilidade da água para o
consumo da população de nossa Cidade;
2. Caso afirmativo ao item anterior, informar se a água fornecida está atendendo
aos padrões de qualidade estabelecido pela legislação;
3. Cópia do laudo do exame físico-químico, biológico e bacteriológico da água
potável, no período do dia 08 de outubro de 2021 até a presente data;
4. Cópia de laudo que atestou a potabilidade da água para o consumo humano;
5. Qual a previsão para retornar o fornecimento de água incolor, inodora e
insípida, conforme a determina a legislação?
6. Se a referida Autarquia irá conceder desconto na taxa de água para os
munícipes, em decorrência das alterações de cor da água;
7. Se o SAAE possui planejamento para efetuar limpeza em caixa d’água da
população de nossa Cidade;
8. Caso afirmativo ao item acima, informar suas previsões;
9. Caso negativo, informar o motivo, tendo em vista o prejuízo causado à
população;
10. Considerando que necessite a utilização da água da Represa Municipal do
Brejo Grande, qual seria o planejamento para o tratamento de água potável para a nossa
Cidade seguindo os padrões de qualidade?
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N. termos
P. deferimento,
S.S. Francisco Pinto de Carvalho, 08 de outubro de 2021.

RÔMULO LÚCIO ROSA
Vereador

____ (

Submetido a Discussão, foi o Requerimento, nº____ 2021, ___________por
) votos.
Atenda-se.
S. S. Dr, Francisco Pinto de Carvalho,13 de outubro de 2021.
_____________________________________________
José Ildeu de Castro - Presidente da Câmara

