Lido em
___/___/___
__________
Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
Plenário das Deliberações

Responsável

INDICAÇÃO N. 017/2020
Autoria: Vereador Mequiel Zacarias Ferreira.

SÚMULA:

O Vereador que a esta subscreve, de acordo com o
Regimento Interno desta Casa, INDICA ao Departamento
de Vigilância Sanitária c/c para a Secretaria Municipal de
Saúde e Conselhos Municipais de Meio Ambiente e de
Saneamento Básico, a necessidade de realizar o trabalho
de verificação de denúncia de despejo de esgoto em
trechos do córrego Severo.

JUSTIFICATIVA

Recebemos através da população uma denúncia de despejo de esgoto no Córrego
Severo no trecho que passa pelo bairro São José Operário (conforme anexo). O fato é
extremamente grave e mostra a necessidade de por em prática o Plano Municipal de
Saneamento Básico, para que a população não sofra com a contaminação dá água, doenças e
uma série de outros problemas oriundos dessa prática, que precisa ser verificada e punida.
Nesse sentido, cabe uma verificação geral dos córregos que estão no perímetro urbano,
especialmente os que tem populações muito próximas as margens, fazendo, além do trabalho
de fiscalização, o trabalho se sensibilização dos moradores, empresas e demais envolvidos.
Desse modo solicitoque se verifiquem os córregos em que podem haver o despejo de esgoto e
outros resíduos e adotem as medidas adequadas para resolução da questão.
Certo de vossa compreensão e com antecipado agradecimento, estima e consideração,
subscrevo-me.

Plenário Vereador Arnaldo Corcino da Rocha
Alta Floresta – MT, 07 de fevereiro de 2020.

Mequiel Zacarias Ferreira
Vereador
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