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Requerimento Nº 37/2021 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 132, do Regimento Interno, que 

seja solicitado ao Poder Executivo informações  sobre a ETE – Estação de Tratamento de 

Esgoto do Bairro Santa Cecília, na Rua Constantino Martins. 

Em visita solicitada pelos moradores, adentrei no local popularmente conhecido 

apenas pela abreviação do nome “ETE”, onde o esgoto do bairro deveria ser recebido e tratado. 

Os motivos que levaram os moradores a buscar socorro se dão pelo mau cheiro 

que volta nas instalações hidráulicas das casas, sejam nos ralos, na pia da cozinha e banheiros, e 

também situações de larvas que por vezes vêem pelo encanamento. 

Quando inicio o requerimento dizendo que “o esgoto deveria estar sendo tratado”, 

é pelo fato de que ao adentrar no local pude constatar que se encontra abandonado e sucateado, 

com as tampas e grades das instalações fora do lugar e lixo em abundância por toda a área. Sem 

contar que o local que deveria servir de apoio para realização do serviço e guarda de ferramenta 

se encontra em estado deplorável. 

É possível ver a situação pelas fotos. Além do mato, o acumulo de lixo e pneus 

com água parada, colaboram para a proliferação de doenças e animais peçonhentos atentando 

contra a saúde dos moradores. 

Trata-se de um caso URGENTE de saúde pública. 

Diante do que, requeiro: 

1 – Visita Técnica e elaboração de relatório sobre o estado da ETE do Bairro 

Santa Cecília; 

2 – Limpeza imediata do local, recolhimento do lixo e capina; 

3 – Reconstrução do alambrado; 

4 – Que seja informado o prazo máximo para conclusão do que ora é requerido. 

 

 

 

Sala Vereador Cícero Barbosa, 12 de março de 2021. 

 

 

 

 

FELIPE COSTA FRANCO VIEIRA 

-Vereador- 

 


