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CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUI.  
Estado de São Paulo 

Plenário Alexandre Chauar 
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapui  
Tel.:  3276-1488 -  site:  www.camarasarapui.gov. sp.br  

REQUERIMENTO N° 167/2022 
Autoria:  Leticia Correa  da  Silva Martins  Sessão Ordinária: 17/08/22 

Considerando que, são necessárias as informações abaixo requeridas, posto 
que também seja dever do legislador a solicitar informações, nos termos dos 
artigos 285 e 291, inciso II, "m", do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

CONSIDERANDO a água o elemento essencial à vida cotidiana, estando pre-
sente desde o consumo até na limpeza da casa e objetos; 

CONSIDERANDO a crise hídrica causada pela forte estiagem que nossa regi-
do vem sofrendo; 

CONSIDERANDO que várias regiões do território de Sarapui não tem acesso 
a água potável encanada; e por isso podem sofrer com a falta de água duran-
te esse período de falta de chuva; e 

CONSIDERANDO por fim a indicação n°721/21 que solicitava estudar a 
contratação de serviço de caminhões pipa com vistas a enfrentar esse mo-
mento de crise; 

REQUEIRO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos regi-
mentais e consultado o douto Plenário, suas dignas providências no sentido 
de informar se há um estudo de previsão realizar esse serviço com o cami-
nhão pipa nos bairro Caieiras e Várzea? 

Justificativa 

Este requerimento se faz necessário, pois é dever do vereador a função de 
fiscalizar qualquer assunto de interesse público. Vale ressaltar que conforme 
citado acima, este período poderá ser prejudicial aos moradores que não tem 
acesso a água encanada, pois sem chuvas, os poços abertos poderão secar e 
os munícipes terão que recorrer a fontes de água não potáveis para o con-
sumo. 

Sala das Sessões, 
Em, 15 de Agosto de 2022.  
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