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Excelentíssimo Senhor 
Luiz Cláudio Carvalho de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Imbituba
Município de Imbituba/SC

REQUERIMENTO Nº 2/2019

Requer a convocação do Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento, Gilberto Pereira,
bem como do Superintendente de Saneamento, João Batista Réus Alano, juntamente com o
representante da Empresa Serrana Engenharia Águas de Imbituba para que apresentem os motivos
técnicos que levaram ao desabastecimento de água na alta temporada, em especial entre 25/12/18 a
04/01/2019, em todo o município. E ainda, quais os investimentos que foram feitos para o
aperfeiçoamento do sistema de abastecimento desde a saída da CASAN, bem como se há
investimentos a serem feitos que possam evitar o desabastecimento ocorrido no final do ano de
2018 para 2019.

EDUARDO FAUSTINA DA ROSA (PT), vereador do município de Imbituba, com
assento nesta Casa Legislativa, vem, no exercício de suas prerrogativas, à presença de Vossa
Excelência, nos termos do artigo 117, caput, e inciso XII, do Regimento Interno da Câmara
Municipal, após ouvir o soberano plenário, REQUERER a convocação do Secretário Municipal de
Infraestrutura e Saneamento, Gilberto Pereira, bem como do Superintendente de Saneamento, João
Batista Réus Alano, juntamente com o representante da Empresa Serrana Engenharia Águas de
Imbituba para apresentarem os motivos técnicos que levaram ao desabastecimento de água na alta
temporada, em especial entre 25/12/18 a 04/01/2019, em todo município. E ainda, quais os
investimentos que foram feitos para o aperfeiçoamento do sistema de abastecimento desde a saída
da CASAN, bem como se há investimentos a serem feitos que possam evitar o desabastecimento
ocorrido no final do ano de 2018 para 2019.

JUSTIFICATIVA:

Senhores Vereadores

O desabastecimento de água ocorrido na alta temporada, em especial entre 25/12/18 a
04/01/19, é de conhecimento de todos, pois afetou todos os munícipes e turistas, inclusive com
repercussão na imprensa.
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O poder legislativo em sua função fiscalizadora tem a obrigação de buscar informações
técnicas, justamente para que a população tenha amplo conhecimento, e ainda, se identifique
possíveis soluções para que tal fato não ocorra mais.

Assim, se faz necessária a convocação das autoridades responsáveis, bem como da
empresa operadora do sistema.

Solicito a aprovação da presente proposição.

Certo da compreensão de Vossas Excelências.

Sala das Sessões, em 11/02/2019.

Eduardo Faustina da Rosa
Vereador


