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O Vereador que este subscreve, de acordo 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 informe a esta Casa de Leis,
qual o motivo dos serviços de substituição da rede de distribuição de água
em cimento amianto por canos de PVC não ter sido concluída nas ruas de
nossa cidade, bem como o porquê de não ter sido feita a setorização dos
bairros, com vistas a evitar o corte no fornecimento de água em toda a
cidade por ocasião da execução de serviços por essa Empresa.
JUSTIFICATIVA
A luta para que a Empresa SANESUL execute
a substituição da rede distribuidora de água em cimento amianto existente em
diversas ruas de nossa cidade já se arrasta por vários anos.
No ano de 2000, quando o Prefeito Municipal
da época assinou o Convênio de Concessão com Gestão Compartilhada com a
Sanesul, para a empresa continuar a explorar os serviços de saneamento básico
por mais 20 anos, havia um Plano de Investimentos, através do qual a empresa se
comprometeu a executar algumas melhorias no atual sistema de abastecimento de
água, dentre elas a substituição da rede em cimento amianto. Quase duas décadas
se passaram e até os dias atuais convivemos com a falta deste relevante serviço,
que é uma questão de saúde pública.
Outra questão de extrema importância é a
setorização dos bairros de nossa cidade, para evitar transtornos aos
consumidores, pois constantemente existe a necessidade de realizar serviços para
sanar problemas de canos estourados e, em tais ocasiões todos os bairros ficam
sem o fornecimento do precioso líquido, tendo em vista que não foi feita a
setorização.
Assim, para que possamos conhecer o motivo
de tais serviços ainda não terem sido feitos, e também esclarecer aqueles que nos
indagam a respeito, espero que tais informações sejam prestadas, após aprovação
do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 05 de fevereiro de 2018.
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