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INDICAÇÃO Nº 2/2017

ASSUNTO: NECESSIDADE DE MELHORIAS EM REDE DE ESGOTO

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal,

Apresentamos  a  Vossa  Excelência,  nos  termos  do  art.  124,  I,  do  Regimento
Interno, a presente indicação, a ser encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
sugerindo  a  necessidade  acima  mencionada,  tendo  em  vista  tratar-se  de  um  atendimento  à
comunidade.

Atendendo pedido de moradores da Rua Vereador Martinelli Vieira Coimbra, no
bairro Crespo, sugiro, EM CARATER DE URGÊNCIA,  que sejam trocadas as tubulações de
esgoto por manilhas maiores e ou realizado caimento na rede entre os números 149 ao 56; bem
como instalar um bueiro em frente ao número 145.

Isso  porque,  por  aproximadamente  15  (quinze)  anos,  os  moradores  da  rua
epigrafada vem sofrendo com o retorno do esgoto em seus lares pelas caixas e sanitários e, com
as chuvas, por menor intensidade que seja, agrava ainda mais a situação de quem reside nesta
localidade, pois a tubulação ali existente não suporta o volume de água e de esgoto.

A situação é digna de pena e trata-se de saúde pública!
Pelo que se percebe (muito embora não ser perito),  o trecho em comento não

possui caimento na rede de esgoto para facilitar seu escoamento, pois com o passar dos anos,
parece-nos que a rede foi cedendo, ao passo que fora formado no trecho, uma espécie de bacia, o
que,  quando se  enche  e  não tem a  vazão,  por  consequente,  retorna  para  os  domicílios  dos
moradores. Portanto,  necessário  é  a revisão da rede no trecho da rua citada e  entre  os
números 149 a 56 e NÃO APENAS DESENTUPIMENTO; bem como a instalação de um
bueiro em frente ao número 145, pois neste local há uma queda de água, cujo volume não
ser suportado por outros bueiros existente na rua

Sala Vereador Cícero Barbosa, 9 de janeiro de 2017.

ANDRÉ LUIZ DE MELO
-Vereador-


