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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 180/2018 

Assunto: Requer informações acerca do material utilizado para revestimento e do uso de dosadores de 

cloro nas piscinas dos EducaMais Centro e São João. 

 

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jacareí liberou 

recentemente o uso das piscinas dos EducaMais Centro e São João para as práticas 

esportivas; 

CONSIDERANDO que o Poder Executivo tinha a previsão de um gasto 

inicial de R$ 600 mil para os reparos das referidas piscinas e que o valor final utilizado 

pela Administração Municipal foi de R$ 2.559.276,32; 

CONSIDERANDO que a população ficou até um ano e seis meses sem 

poder usufruir das atividades de natação e hidroginástica; 

CONSIDERANDO ainda que, em março de 2018, além das atividades não 

terem sido retomadas, ficamos surpresos em saber que duas piscinas foram aterradas 

pela Prefeitura, sem nenhuma justificativa plausível, gerando enorme insatisfação por 

parte da população; e 

CONSIDERANDO, por fim, que estamos visando à transparência quanto 

aos serviços realizados e aos materiais utilizados, ambos adquiridos com recursos 

públicos, 

REQUEREMOS à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, 

ouvido e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja 

encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

1. Depois de tanto tempo em manutenção, por qual motivo foi utilizado 

material de vinil para revestir as piscinas? 

1.1. Qual a durabilidade desse material? 

1.2. Enviar a esta Casa cópias dos laudos técnicos que atestam a 

durabilidade do revestimento de vinil utilizado nas piscinas.  

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 
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2. Os dosadores de cloro estão sendo utilizados com frequência ou o 

processo de dosagem está sendo realizado manualmente?  

2.1. Caso seja de forma manual, por qual motivo? E quais 

providências estão sendo tomadas para que os equipamentos 

(dosadores) voltem a funcionar normalmente? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2018. 

 

 

 

ARILDO BATISTA 
Vereador - PT 

 


