
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Requeiro que seja submetido à apreciação do Plenário o presente Requerimento e sendo o

mesmo aprovado, indico:
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Que seja solicitado ao Presidente desta Casa Legislativa, Vereador José Rafael Costa, para que

proceda a execução de serviços de instalação nas dependências desta Câmara Municipal, de

bebedouros para fornecimento de água potável proveniente da COPASA, oportunidade em que

também solicito que seja feita nova análise da qualidade da água fornecida atualmente pelo poço

artesiano.

Que este Vereador tem notícia de fornecimento de água imprópria para o consumo humano, uma vez

que o reservatório da Câmara Municipal de Curvelo é abastecido com água do poço artesiano.

A medida de suspender o consumo de água mineral e a instalação de bebedouros ligados ao sistema da

COPASA, se faz necessária para economizar e mostrar para toda a comunidade curvelana, a situação

de igualdade com os demais da população, sendo certo que maior parte da população curvelana

consome água fornecida pela COPASA, que, pelos testes, é água de qualidade para consumo humano.

Importante demonstrar nossa preocupação, como legisladores, de recebermos serviços iguais à toda

população, sem privilégios ou tratamento diferenciado.

A economia com a aquisição de água mineral pode representar uma contribuição com a Administração

Municipal que cada vez mais, encontra-se com limitações financeiras e orçamentárias, sendo medida

desta Casa de se mostrar presente e preocupada com a Administração do nosso Município.

Manifesto que o objetivo de servir a Câmara com água do poço artesiano, não se apresenta viável

atualmente, pois a economia financeira por certo desapareceu com os recursos destinados à aquisição

de água mineral. Além de subestimar a qualidade dos serviços da COPASA, o fornecimento de água

sem o tratamento adequado, abastecido pelo poço artesiano, pode colocar em risco, a saúde dos

consumidores, que são os Servidores, Vereadores e a população que comparece ao Legislativo.


