
 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de  

PINHAL GRANDE/RS. 

 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 028/2019 

           Senhor Presidente, 

           Os vereadores firmátarios, dispondo das atribuições legais e regimentais vem 

perante Vossa Excelência realizar o presente PEDIDO DE INFORMAÇÃO, que 

deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, com o objetivo de obter informações sobre o 

excesso de cloro na água e a ação de vândalos: 

- O que levou a Administração Municipal atribuir o excesso de cloro na agua a 

ação de vândalos e não ao precário serviço de manutenção e limpeza desses poços 

artesianos 

- Qual o dia em que ocorreu a ação desses vândalos; 

-  Quais são os poços artesianos que tem sido alvo de vândalos; 

 - Cópia do Boletim de Ocorrência; 

- Se a Prefeitura enviou técnicos ao local para colher amostras e realizar 

análises. 

- Quais as medidas adotadas pela Administração Municipal para solucionar 

este problema  

 

JUSTIFICATIVA 

Justifica-se o pedido de informação tendo em vista que, recorrentemente, a 

população reclama do excesso de cloro na água, que muitas vezes sai esbranquiçada 

das torneiras, a qual é de responsabilidade da Administração Municipal. 



 

 

 

 

Imaginava-se que o excesso de cloro estivesse associado ao precário serviço de 

manutenção e limpeza desses poços artesianos, no entanto, para surpresa de todos, 

conforme o pronunciamento do Prefeito, no seu último programa feito com a Rádio, 

localizada em Júlio de Castilhos, o excesso de cloro está associado a ação de vândalos.  

Diante disso, necessários essas informações, pois o excesso de cloro em água há 

tempos preocupa os moradores de Pinhal Grande, pois não dá para tomar, lavar louça, 

nada, por vezes, ao tomar os moradores reclamam de queimação na garganta 

 

 

Câmara Municipal de Pinhal Grande. Sala de Sessões, 29 de outubro de 2019. 

 

 

Vereador Nilvo Antonio Lago 

 

 

 

Vereador Fernando Fumagalli Pippi                           Vereadora Vera Lúcia C. Barbieri 

 

 

 

Vereador Lourenço Scapin                                        Vereador Valmor da Silva Martins 


