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RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE 

Relatora: Vereadora Lucimar Lima Neves. 

ANÁLISE 

 Trata-se do Requerimento 14/2016, do Vereador Naamã, devidamente encaminhado 

a esta pasta, que denuncia situação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, no Bairro 

Santa Cecília. 

FUNDAMENTAÇÃO 

 Aos dois dias do mês de março de 2016, os membros da Comissão, Vereadores 

Lucimar Lima Neves e Pedro Marconi de Souza Rodrigues se dirigiram ao local para 

averiguarem as condições que se encontra a ETE, onde constataram: 

- Existe um matagal muito grande em toda a região da Estação; 

- A água do poço, onde são acumulados os dejetos a céu aberto, está parada há, 

aproximadamente, 4 ou 5 anos, conforme relato dos moradores; 

- Há mau cheiro e, segundo moradores, é mais intenso no período da tarde; 

- Existem muitos entulhos (latinhas cheias de água), conforme relato de moradores. 

 Os moradores disseram que as pessoas estão aproveitando o abandono da ETE para 

jogar lixo no entorno e que não tem ido nenhum responsável do Executivo para averiguar a 

situação. Disseram que o Senhor Divino, servidor municipal, é quem zelava pelo local, 

entretanto foi transferido para outro local de trabalho e, até o momento, não foi colocado 

outro servidor para substituir. A esposa do Senhor Divino, Senhora Luciana dos Anjos disse 

que o local está, há aproximadamente, 6 meses sem funcionário para zelar. 

CONCLUSÃO 

 Diante dos fatos expostos e da gravidade da situação, onde o local se tornou 

propício para criadores de mosquitos transmissores de graves doenças (dengue, 

chikungunya, zica vírus, síndrome de guillain- barré), além da existência de outros animais 

(cobra, rato, barata), os membros da Comissão opinam que seja encaminhada cópia do 

relatório ao Executivo Municipal e à Vigilância Sanitária, para que seja efetuada, com 

urgência, a limpeza de toda a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. 

 Anexas seguem fotos do local. 
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