Câmara Municipal da Estância Turística de
Guaratinguetá
Estado de São Paulo - Brasil

REQUERIMENTO Nº 0425-2020 EMENTA: Solicita informação sobre a
possibilidade de instalação de rede de água na
Processo nº 2646-2020
Rua das Posses, a partir da numeração 7.004 até
a “Igreja São Francisco”, no Bairro Colônia do
Piagui.
APROVADO O REQUERIMENTO
EM _____/______/_____
REJEITADO O REQUERIMENTO
EM ____/_____/_______
RETIRADO: PELO AUTOR
()
AUSÊNCIA DO VEREADOR ( )
EM _____/_____/____
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Considerando que, ninguém vive sem água, afinal, precisamos
dela diariamente tanto para beber como para manter nossa casa limpa e organizada e
sabemos que a qualidade da água que chega à torneira passa por etapas de tratamento
que a torna segura para o consumo humano;
Considerando que, água de qualidade é uma medida de saúde
pública e muito impactante para nosso município;
Considerando-se que, o Bairro Colônia do Piagui, é um dos mais
antigos Bairro que foi povoado, no município;
Considerando que, os moradores da citada Rua possuem várias
casas e as mesmas já possuem energia elétrica;
Considerando que, a Igreja São Francisco já tem construído
sanitários com caixas d´água e não estão sendo utilizados devido a falta de rede de água
no local, onde em dias de missa, os moradores que frequentam a igreja, quando
precisam utilizar o sanitário acabam pegando água que é utilizado para abastecer a
plantação de arroz, e com auxílio de um balde jogam no vaso sanitário, e isso ocorre
devido a falta desse recurso básico e necessário que é a rede de água;
Considerando enfim, que os moradores também fazem uso de
água de cacimbas e necessitam desse direito básico que é a água potável;
REQUEREMOS, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, seja
oficiado ao Excelentíssimo Senhor MARCUS AUGUSTIN SOLIVA, Prefeito do
Município da Estância Turística de Guaratinguetá, solicitando-lhe que providencie o
envio, a esta Casa, de informação sobre a possibilidade de instalação de rede de água na
Rua das Posses, a partir da numeração 7.004 até a “Igreja São Francisco”, no Bairro
Colônia do Piagui.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE,

Câmara Municipal da Estância Turística de
Guaratinguetá
Estado de São Paulo - Brasil

Fls. n.º 02 do Requerimento n.º 0425 – 2020.
Neste sentido, oportunamente, questionamos:
- Existe projeto para instalação de rede de água, a partir do nº
7.004 até à “Igreja São Francisco”? Se positivo, favor enviar cronograma. Caso
negativo, qual o motivo que impede realizar esse benefício?
Solicitamos, ainda, o envio de cópia do presente Requerimento ao
Ilustríssimo Senhor MIGUEL SAMPAIO JÚNIOR – Diretor-Presidente da Companhia
de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá – SAEG.
Recinto do Plenário “Vereador João Mod”, setembro de 2020.
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