RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SAÚDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.

Relator: Vereadora Maria Imaculada Wamser

ANÁLISE
Trata-se de Requerimento nº. 74/2018, da vereadora Maria Imaculada Wamser, sobre visita à Vila dos Abílios (Campestre) e Vila Nascimento (Corte de Pedra), reforçando Requerimento
73/2018, do Vereador Eder, relatando o problema de abastecimento de água nestas duas vilas.
FUNDAMENTAÇÃO
Aos vinte e dois dias do mês de junho às 13h30, os Vereadores: Osmar Severino de Souza, Pedro
Marconi de Sousa e Maria Imaculada Wamser, dirigiram-se às Vilas em questão, onde averiguaram as situações abaixo descritas:
Na Vila dos Abílios, foram recebidos pelo Senhor José Francisco e Pela Senhora Helena Aparecida
de Paula que relataram aseguinte situação: já haviam feito a tubulação da água e colocado a caixa dágua,
porém, um vento forte carregou a caixa; esta foi para reparo e não voltou. Hoje já tem a necessidade de refazer toda a tubulação que está danificada. Os membros da Comissão registraram o poço semi-artesiano e o
padrão de luz já existente há mais de 3 anos. Na vila residem cinco famílias num total de 18 pessoas que
usam água não tratada. Depararam também com a moradia dos jovens, Willian e Wellington que não possuem banheiro. Constataram que a distância aproximada do poço até o local de caixa é de mais ou menos 300
metros.
Na Vila Nascimento a Comissão foi recebida pelos moradores Gerson dias e Senhora Catarina de
Maria; que relatou que tem o poço semi-artesiano e o padrão e que falta a tubulação e a caixa dágua. Informaram que usam água de cisterna, mas que já foi feita análise da água e constatada imprópria para consumo
devido ao esgoto a céu aberto. Relatou falta dágua na época da seca. Na Vila nascimento residem 25 famílias
em um total de 125 pessoas, de acordo com as informações colhidas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, os membros da Comissão conclui que é de suma importância e urgência, agua e
esgotamento sanitário, a resolução desses problemas é uma questão de Saúde Pública, Direito Humano e
respeito ao cidadão a solução imediata desse problema.
É o relatório.
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