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REQUERIMENTO Nº 154/2019

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES 
REQUERIMENTO: PAULO X. JESUS 
REQUERIDO: Executivo Municipal

Pelo  presente  e  na  forma  regimental  REQUEIRO,
ouvido  o  D.  Plenário,  seja  Oficiado  o  Exmo.  Sr.  Prefeito
Municipal, no sentido de  Fornecer a esta AUGUSTA CASA DE LEIS
informações referente a sansão do Projeto de Lei 26/2019 que
“Dispõe  sobre  o  fornecimento  e  instalação  gratuita,  pela
Concessionaria de serviço de Água, de válvulas de retenção de
ar (eliminadores de ar), para hidrômetros a todos os imóveis
comerciais e residenciais do município de Rubinéia e dá outras
providências” de autoria do Legislativo Municipal.

 Quanto  ao  referido  Projeto  de  Lei,  transformado  em
Autógrafo de nº25/2019 protocolado junto a administração
municipal deste município em  15 de abril de 2019 sob nº
223/2019, por esta Casa de Leis.

1.  O Projeto supracitado se encontra sancionado pelo Poder
Executivo? Caso o mesmo se encontre sancionado em que data
ocorreu  sua  publicação  e  qual  o  número  da  Lei?  Caso
negativo, quais foram os motivos que levaram a sansão e
eventual publicação do referido Projeto?

2. Diante da aprovação do Projeto, quais as providencias que
o Poder Executivo vem tomando para que a empresa(Sabesp)
responsável  pelo  fornecimento  de  água  no  município  e
distrito, realize a instalação de válvulas de retenção de
ar? 

Justificativa: Tal solicitação se prende ao fato
de  que  o  Projeto  aprovado  por  esta  Casa  de  Leis  por
unanimidade,  se  encontra  desde  abril  protocolado  junto  a
administração,  uma  vez  que  tal  Projeto  visa  corrigir  um
problema que vem ocorrendo a anos, trazendo mais economia e
garantindo assim o direito a todos os consumidores de nosso
município.

Sala das Sessões José Luiz Correia 
23 de setembro de 2019.

Paulo X. de Jesus
Vereador PROS

Osvaldo Lugato Filho
Vereador PROS


