REQUERIMENTO Nº 39/2017
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EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

DA

CÂMARA

O Vereador infra-assinado, de conformidade com as
normas regimentais em vigor, REQUER à Mesa Diretora da Câmara Municipal,
que encaminhe expediente ao Senhor Luiz Carlos da Rocha Lima, Diretor
Presidente da SANESUL, solicitando que prestes a esta Casa de Leis, a seguinte
informação: qual a metragem da tubulação que estará submersa nas águas
do Rio Paraná, da margem até o seu final, segundo o que consta no projeto
do emissário final de esgoto, especificando se serão 200, 300 ou 2.700 metros.
JUSTIFICATIVA
Como é do conhecimento de todos a Empresa
Sanesul está executando o projeto do emissário final de esgoto que segue até o
Rio Paraná. Aludido projeto gerou uma série de polêmicas em nosso Município,
haja vista que o local onde será o emissário final é muito próximo a áreas de
lazer as margens do Rio Paraná, o que entendemos oferecer perigo de
contaminação àquelas águas, que é muito frequentada por moradores e visitantes.
Chegou-se a pedir para que o projeto fosse alterado e levado para outra região,
que não causasse os possíveis prejuízos e que a extensão que adentra do rio fosse
aumentada.
Tendo em vista que o projeto já está em fase
adiantada de execução nossa dúvida é sobre qual a metragem da tubulação que
estará submersa nas águas do Rio Paraná, da margem até o seu final, segundo o
que consta no projeto do emissário final de esgoto. Não sabemos se serão 200,
300 ou 2.700 metros.
Como é do nosso interesse conhecer esta
realidade estou encaminhando este requerimento, solicitando de Vossa Senhoria,
que nos prestes tal informação para que possamos ficar ciente e informar aqueles
que nos indagam a respeito. Espero que esta propositura seja atendida, após
aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 11 de setembro de 2017.
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