
 
RELATÓRIO CONJUNTO DA COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E MEIO 

AMBIENTE E DA COMISSÃO DE SERVIÇOS, OBRAS MUNICIPAIS E 

MOBILIDADE URBANA 

 

Relator: Vereador Milton Euzébio de Oliveira 

 

ANÁLISE 

  

Trata-se de denúncia do Sr. Celso Assis enviada à Ouvidoria da Câmara 

Municipal em 12/02/2019, às 10h, que posteriormente, foi encaminhada às Comissões de 

Saúde, Saneamento e Meio Ambiente e de Serviços, Obras Municipais e Mobilidade 

Urbana, pelo Presidente da Câmara Municipal através do Ofício nº. 49/2019.  

 

O denunciante relata o abandono da Estação de Tratamento de Esgoto – 

ETE no Bairro Santa Cecília, com mato, entulhos, focos de dengue e animais peçonhentos.  

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2019, os membros das 

Comissões, Vereadores Pedro Marconi, André Luiz e Milton Euzébio, 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, 

sobrepondo todos os reservatórios; 

 

- A água do poço onde são acumulados os dejetos que estavam a “céu 

aberto” há 4 anos, hoje se encontra totalmente coberta pelo mato, conforme fotos em anexo; 

 

- Mau cheiro intenso; 

 

- Existe muito entulho depositado no entorno da ETE; 

 

- A moradora Maria Inês, esposa do denunciante Sr. Celso, nos relatou 

que as pessoas estão aproveitando o abandono da ETE para jogar lixo e que nenhum 

responsável do Executivo averigua a situação; 

 

- O local está sendo utilizado para o consumo de substâncias ilícitas 

(drogas). 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos fatos expostos e da gravidade da situação, verificou-se que o 

local 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 das Comissões 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. 

 

Seguem anexas, as fotos tiradas no ano de 2016 e 2019.  

 

 

Carandaí, 21 de fevereiro de 2019. 
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