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REQUERIMENTO Nº 131/2019 

 

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES 

  

REQUERIMENTO: APARECIDO A. DE OLIVEIRA e PAULO X. DE JESUS 

 

REQUERIDO: Executivo Municipal 

 

   Pelo presente e na forma regimental REQUEIRO, 
ouvido o D. Plenário, seja Oficiado o Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal, no sentido de Fornecer a esta AUGUSTA CASA DE LEIS 

as seguintes informações: 

REQUER ao Senhor Prefeito Municipal, ou a quem lhe for de 

responsabilidade, que disponibilize informações a respeito da 

Lagoa de Tratamento de Esgoto do Município de Santa Fé do Sul 

que deságua no Córrego da Mula no município de Rubinéia.  

 O poder Executivo conta com laudos e vistorias emitidos 

pela Cetesb com parecer técnico onde comprove a qualidade 

da água oriundas da referida lagoa de tratamento que 

desaguam nas águas do Córrego da mula?  

  Houve por parte do Executivo questionamento junto ao SAE 
de Santa Fé do Sul, a respeito do odor, condições de 

funcionamento e tratamento dos esgotos da lagoa 

supracitada? Uma vez que ao longo do córrego e até mesmo 

no encontro com o rio Paraná em nosso município há uma 

estranha aglomeração de escumas e corpos estranhos que 

exalam um odor nada agradável.  

JUSTIFICATIVA: É notório o desconforto que o mau cheiro provocado 
pela estação de tratamento de esgoto localizada as margens da 

Rodovia Euclides da Cunha pertencente ao município de Santa Fé 

do Sul vem gerando a todos os moradores circunvizinhos aquela 

região, como também para todos os transeuntes. Situação que se 

estende ao longo do córrego que margeiam pequenas propriedades 

rurais, colocando em risco a saúde dos animais que fazem uso de 

suas águas.  

São informações pertinentes para tranquilizar a todos e dar uma 

resposta a comunidade em geral.  

Na certeza do pronto atendimento e atenção de vossa Excelência, 

antecipo agradecimentos. 

 

Sala das Sessões José Luiz Correia  

22 de fevereiro de 2019. 

 

 

APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA 

Vereador PP  

 




