RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Relator: Vereador André Luiz de Melo
ANÁLISE
Trata-se de denúncia da Vereadora Maria Imaculada Wamser, através do
Requerimento 34/2019, solicitando o acionamento da Comissão de Saúde, Saneamento e
Meio Ambiente, para apurar questões pertinentes ao abastecimento de águas na Vila dos
Abilios (Campestre) e Vila Nascimento (Corte de Pedra).
FUNDAMENTAÇÃO
Aos dezessete dias do mês de maio de 2019, os membros das Comissões,
Vereadores Pedro Marconi, André Luiz e Osmar Severino de Souza, se dirigiram ao local
para averiguarem as condições que encontram-se, mesmo após várias denúncias apuradas
pelos vereadores durante as legislaturas anteriores.
Infelizmente, não houve muita alteração, isso porque segundo os
depoimentos de moradores que iremos transcrever, traduzem a completa situação de
abandono que estão.
Na vila dos Abílios, conversamos com a Senhora Helena Aparecida e o
Senhor Leandro, que nos relataram que algumas pessoas possuem água, mas que a maioria
dos moradores, assim como o Senhor Willian Domingos da Paixão, além de não possuírem
água e esgoto em suas residências também estão pagando por iluminação pública sem
possuírem tais serviços (contas anexas), são em média cinco famílias nessa situação, o que
dá em torno de 20 pessoas.
Outrossim, na Vila Nascimento a situação também é praticamente a
mesma das narradas nas visitas feitas anteriormente, como nesta data. Conversamos com
vários moradores, em especial com o Senhor Miguel Fernando de Carvalho, que nos relatou
que o Município já fez a ligação do padrão ao poço artesiano agora havendo a necessidade
da colocação da caixa d’água no local adequado pra que seja feito a ligação da água através
de canos, visto que apenas um morador, de forma improvisada, para ter agua em seu lar
utilizou mangueira.
A questão do esgoto infelizmente continua a mesma, visto que encontrase a céu aberto ocasionando mau cheiro.
Quanto à iluminação pública solicitam apenas que seja colocado uma
luminária no primeiro poste.
CONCLUSÃO
Diante dos fatos expostos e da gravidade da situação, verificou-se que as
localidades estão realmente carentes de assistência por parte da municipalidade e
necessitam urgentemente de terem a situação resolvida.

Os membros das Comissões opinam que seja encaminhada cópia do
relatório ao Executivo Municipal e ao Ministério Público, juntando, inclusive outros
relatórios que encontram-se arquivados na Casa, referentes a esta denúncia.
Seguem anexas, as fotos tiradas nos locais.
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