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Requerimento Nº 45/2021

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal

Requeiro, na forma regimental, que seja solicitado ao Executivo informações
sobre calçamento e Rede de Esgoto, na Comunidade Rural do Dombe – Rua Sem Nome (Rua de
baixo do Posto de Saúde).

Em visita requisitada pelos moradores, por conta de uma obra de calçamento em
atraso, compareci na Comunidade do Dombe. Os moradores relataram que a obra se encontrava
parada há mais de 03 (três) meses e, somente após reclamações, realizadas junto a prefeitura
tiveram o mínimo de atenção. Porém, a rua se encontra interditada, por materiais que foram
literalmente jogados na via, impossibilitando tanto o trânsito de veículos quanto o trânsito de
pedestres.

Os moradores tiveram que abrir caminho em um barranco, para que não ficassem
isolados e sem mobilidade.

Durante a visita, acompanhei um pouco do trabalho, que está sendo realizado, na
rede de esgoto do local, e pude ver que estão refazendo apenas a rede mestra de captação do
esgoto, pois não havia nenhuma preocupação com as casas que não têm a ligação à rede.
Inclusive, uma das casas (ao lado esquerdo do Circo) está em obra para receber moradores,
porém, parte do esgoto do Circo está passando por dentro do terreno desta casa. Trata-se de
pessoas carentes e que necessitam de atenção do poder público.

No local, também não há nenhum sinal de qualquer tipo de capitação de água
pluvial, o que tem gerado preocupação aos moradores.

Diante do que, requeiro:

1 – Informações sobre o planejamento e execução do serviço de capitação de
esgoto;

2 – Informações sobre o planejamento de capitação de águas pluviais;

3 – Que seja informado o prazo máximo para conclusão tendo em vista que a rua
se encontra interditada.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 09 de abril de 2021.

FELIPE COSTA FRANCO VIEIRA
Vereador


