
 
 

CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  RRUUBBIINNÉÉIIAA  
C.N.P.J  65.713.521/0001-31 – (17) 3661-1282 

EMAIL: camararub@terra.com.br 
CEP: 15790-000 – RUBINÉIA – ESTADO DE SÃO PAULO 

 

REQUERIMENTO Nº40/2021 

 

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES  

 

REQUERIMENTO: NEUZA G. R. LODETE 

 

REQUERIDO: Executivo Municipal 

 

 

   Pelo presente e na forma regimental REQUEIRO, 

ouvido o D. Plenário, seja Oficiado o Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal e a quem lhe for responsável, no sentido de Fornecer 

a esta AUGUSTA CASA DE LEIS 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 solicitou junto a Cetesb laudos e 

vistorias com parecer técnico onde comprove a qualidade 

da água oriundas da referida lagoa de tratamento que 

deságuam diariamente nas águas do Córrego da mula?  

    Em algum momento houve por parte do Executivo de Rubinéia 

questionamento junto ao SAAE 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. 

  Caso o Poder Executivo ainda não tenha realizado 

abordagens no intuito de esclarecer e averiguar a 

qualidade das águas ali despejadas no rio Paraná, existe 

estudos afim de esclarecer a situação e levar até a 

população  o resultado de amostras de água onde comprovem 

se sua qualidade é aceitável, ou se a mesma contribui 

para a degradação de nosso meio ambiente?  

 

JUSTIFICATIVA: É de conhecimento desta casa de Leis que há anos 
tal fato vem ocorrendo, sem ao menos o Poder Público dar uma 

resposta as inquietações da população, que em seu sublime 

direito, questiona a qualidade deste descarte de água, uma vez 

que neste afluente são praticados a pesca, que muitas vezes é 

o alimento de cada dia das famílias.  É notório o desconforto 

que o mau cheiro provocado pela estação de tratamento de  
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esgoto localizada as margens da Rodovia Euclides da Cunha 

pertencente ao município de Santa Fé do Sul vem gerando a 

todos os moradores circunvizinhos daquela região, como também 

para todos os transeuntes. Situação que se estende ao longo do 

córrego que margeiam pequenas propriedades rurais, colocando 

em risco também a saúde dos animais que fazem uso de suas 

águas.  

 

 

 

 

 

 

 

Sala das Sessões José Luiz Correia  

12 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuza Garcia Ribeiro Lodete  
Vereadora  

 

 

 


