DFO00737 - Página 1 de 2

Protocolo:

00375/2016

Processo:

Tipo:
Autor:

Indicação
Dep Felipe Orro;

Projeto:
Data Leitura:
Data Arquivo:
Ass.Protocolo:

01/03/2016
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___________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa, observadas às disposições regimentais
e após ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Grande-MS, Alcides Jesus Peralta
Bernal, com cópias à Diretora Presidente da Agência de Regulação dos Serviços Públicos de
Campo Grande, Ritva Cecilia de Queiroz Garcia Vieira e ao Presidente da Empresa Águas
Guariroba, José João Fonseca, solicitando a implantação de rede de esgotamento sanitário
na Região do Segredo desta Capital, a qual correspondem os Bairros Nascente do Segredo,
Campo Novo, Jardim Presidente e Campo Belo, atendendo pedido de toda a Comunidade
da Região, a qual já possui pavimentação asfáltica desde 2009, mas ainda não é beneficiada
pela rede de esgoto. Justificativa abaixo.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário das Deliberações, 1º de março de 2016.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDT

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA solicitação ora exposta busca atender os moradores da
chamada Regiao do Segredo de Campo Grande, que inclui os Bairros Nascente do Segredo,
Campo Novo, Jardim Presidente e Campo Belo, proporcionando melhora na qualidade de
vida e nas condições de higiene e saúde locais.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA Regiao possui pavimentação asfáltica nas vias desde
2009, porém, ainda não foi comtemplada com a implantação da rede de esgoto. x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO atendimento da presente proposição irá melhorar o quadro
atual de déficit de domicílios atendidos com rede de tratamento de esgoto adequado,
contribuindo assim para diminuir o despejo - in natura- no solo, rios, córregos e nascentes,
que além de degradar o meio ambiente causa prejuízos à saúde pública - seja por disseminar
doenças através do contato direto com a água contaminada e seus dejetos ou por proliferar
vetores (ratos, baratas, mosquitos, entre outros).x

DFO00737 - Página 2 de 2

x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPelo acima exposto, aguarda-se uma conjugação de
esforços para a implantação do serviço solicitado na regiao.x

