
Requerimento nº 56/2014

Itapoá, 17 de outubro de 2014.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

ATT.: Exmo. Sr. Sérgio Ferreira de Aguiar – Prefeito.

Itapoá-SC

Assunto:  requer informações sobre o sistema de coleta e distribuição de água, e

os preparativos para amenizar a falta de água na alta temporada.

Excelentíssimo Prefeito,

Os vereadores que subscrevem requerem informações, conforme dispõe

o art. 17 da Lei Orgânica de Itapoá e o art. 123, § 3°, inciso X do Regimento Interno

desta  Casa  de  Leis,  e  também  conforme  disposições  contidos  na  Lei  12.527,  de

18/11/2011, sobre as seguintes questões:

1. Quais  as  ações  emergenciais  estão  previstas  para  o  atendimento  na

distribuição de água para a população de Itapoá na alta temporada. Existe alguma

novidade nesse sentido.

2. A  partir  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  proposta  pelo  Poder

Executivo  de  Itapoá,  em  virtude  da  aprovação,  sanção  tácita  e  promulgação  pela

Câmara, e ação ainda não ter sido julgada, os vereadores que subscrevem requerem

informações sobre a regulamentação da referida Lei para detalhar as formas de ação

dos munícipes que ficarem sem água.
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3. Observou-se nos últimos meses a instalação de novos tubos do sistema

de  distribuição  de  água  pela  empresa  terceirizada.  Existe  algum  estudo  sobre  a

previsão ou melhora do sistema a partir desta temporada 2014/2015.

4. Existe  alguma  ação  educativa,  como  programas  para  incentivar  a

racionalização da água na alta temporada. Se sim, como e quando começaram os

trabalhos.

5. Existe  alguma  previsão  de  contratação  de  caminhões  pipas  para

amenizar  os  problemas  da  fata  de  água.  Se  sim,  quais  os  critérios  e  pessoas

encarregadas de definir os locais de atendimento.

6. A  Prefeitura  de  Itapoá,  como  fiscal  do  contrato  com  a  empresa

terceirizada, possui algum instrumento de controle da qualidade da água e quantidade

distribuído. Se sim, como é feito e quais as métricas ao longo dos últimos anos. 

Justificativa

As  informações  solicitadas  são  necessárias  a  fiscalização  e  controle

externo  dos  vereadores,  além  da  busca  por  um  melhor  planejamento  de  ações

conjuntas,  no  que  se  refere  ao  problema  mais  grave  atualmente  enfrentado  pelo

município de Itapoá. Todos os esforços devem ser concentrados do Poder Público,

para a busca de soluções sobre a falta de água de Itapoá. Também há de se destacar a

busca  pelo  justa  relação  entre  os  usuários  e  a  empresa  terceirizada,  em  que  o

pagamento da tarifa básica deverá ser feito somente para os usuários que não tiverem

problema no abastecimento de água. Não é justo o pagamento de tarifas por uma água

não consumida de fato.

Atenciosamente,

Carlito Joaquim Custódio Jr.

Vereador - PR

Osni Ocker

Vereador – PR

Márcia Regina Eggert Soares

Vereadora – PSDB

Geraldo Rene Behlau Weber

Vereador – PSDB
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