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REQUERIMENTO VERBAL Nº 016/2018 

 

O Vereador que este subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, 
vem perante Vossa Excelência, amparado na Legislação Vigente, solicita à 
Vossa Excelência a inclusão do presente Requerimento Verbal para apreciação 
e votação do plenário, e se aprovado seja, enviado ofício ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, Excelentíssimo Senhor Prefeito Sebastião Elias da Silva 
Neto, para cumprimento: 

 

Requerendo-lhe: 

 

Requer que seja solicitado á Secretaria Municipal de Saúde, que seja 
providenciado a coleta de amostra de água dos poços artesianos que 
abastecem as comunidades não atendidas pela Sanepar, a fim de fazer análise 
da qualidade da água, bem como também, a correta dosagem de cloro para 
garantir a perfeita qualidade desta água para consumo dos cidadãos que se 
utilizam destes determinados poços.  

Solicito também, para que seja feita análise das caixas de 
armazenamento e demais orifícios por onde passa essa agua até chegar na 
torneira das residências do consumidor final. 

Na oportunidade, sugestiono para que seja providenciado um 
treinamento, oferecido pela Sanepar, no sentido de orientar um responsável 
dentro de cada comunidade, para garantir a perfeita quantidade de cloro 
acrescentado na agua dos poços artesianos em questão, e, se este verificar 
qualquer alteração visual, que seja responsável também, por colher amostra 
desta agua e se dirigir imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde para 
providências cabíveis e imediatas. 
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JUSTIFICATIVA: 

 

Como a água é consumida em grande quantidade diariamente por todos 
os seres vivos, se a mesma apresentar impurezas, por consequência, as 
pessoas que consomem estarão se intoxicando com bactérias provenientes de 
a mesma não passar por uma análise periódica, dentro dos parâmetros 
exigidos pela O.M.S. (Organização Mundial de Saúde), desta água para 
consumo humano.   

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

Sala de Sessões, 24 de Abril de 2018. 

 

 

 

CELSO OSMAR KAMINSKI 
Vereador 

 
 

 

 

Á Vossa Excelência o Senhor: 
JULIANO FRANCZAK 
Presidente do Poder Legislativo Municipal  
PAULO FRONTIN – PR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


