INDICAÇÃO Nº 3/2019
AUTOR: VEREADOR PASTOR RONALDO NÉRIS DE JESUS
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

DA

CÂMARA

O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor,INDICA à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Carlos
Barbosa, Deputado Estadual, solicitando gestões junto à Empresa SANESUL
no sentido de estender o Emissário Final de Esgoto para mais 1000 (um mil)
metros adentro do Rio Paraná, além dos 300 (trezentos) metros que já
consta do projeto original.
JUSTIFICATIVA
Como é do nosso conhecimento a Empresa
Sanesul está executando o projeto do emissário final de esgoto, que está sendo
estendido até o Rio Paraná. Aludido projeto gerou uma série de questões 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, a exemplo do Loteamento
Lago Azul, Clube do SIMTED, entre outros, 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,
sendo que fora feito abaixo-assinado e diversas tratativas com esse intento,
contudo sem sucesso.
Tendo em vista que o projeto já está em
execução nosso pedido é para que Vossa Excelência faça gestões junto à Sanesul,
solicitando medidas objetivando estender o emissário final de esgoto para mais
1000 metros adentro do Rio Paraná, além dos 300 metros que já consta do
projeto executado, para que o esgoto tratado tenha seu destino final mais distante
da margem, portanto, preservando nossos loteamentos turísticos e praias naturais
daquela região.
Assim, por se tratar de questões de saneamento
básico, que preocupa a população aparecidense, é que esperamos contar com o
incondicional apoio de Vossa Senhoria, atendendo ao pedido formulado.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 11 de fevereiro de 2019.
Pr. RONALDO NÉRIS DE JESUS
VEREADOR

