
 

REQUERIMENTO N. 08/2017 
 
 
 Senhor presidente, 
 
 A vereadora que esta subscreve, no uso de suas prerrogativas 
regimentais e legais fundamentadas no art. 217, combinado com o art. 221 
inciso VIII ambos do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a mesa, 
depois de ouvir o soberano plenário que seja encaminhado expediente ao 
chefe do Executivo Municipal o Sr. ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, 
Prefeito deste Município, com cópias a Secretária de Infraestrutura e 
Planejamento, e de conformidade ainda com o inciso XIV do art. 72 da Lei 
Orgânica Municipal e art. 4º, III do Decreto-Lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 
1967, possam encaminhar a este Parlamento Municipal os esclarecimentos 
que se seguem: 
 
1ª – Que informe quem é o responsável técnico pelo manejo e manutenção do 
sistema de esgoto de saneamento básico do Jardim Aeroporto 2; 
 
2ª- Se ainda esta sob a responsabilidade da empreiteira que concluiu esta 
obra; 
 
3ª- Se ela esta vinculada ao DAE de Jaciara; 
 
4ª- Que forneça o projeto do sistema de esgoto do bairro Jardim Aeroporto 2; 
 
5ª- Que forneça a cópia do contrato social e suas alterações contratuais da 
empreiteira que executou a obra; 
 
6ª- Que forneça a cópia da licença ambiental com a sua aprovação; 
 
7ª - O Poder Executivo enviou discriminadamente todos os atos de licitação, a 
Câmara Municipal, no prazo de dez dias após o encerramento da mesma, se 
positiva demonstre a cópia do protocolo; 
 

JUSTIFICATIVA:- 
 
Justifica-se: que um córrego e suas nascentes, nas mediações da sede de 
Jaciara-MT (Chácara do Sr. Eliel), esta totalmente contaminado pelos resíduos 
sólidos jogado no mesmo, acarretando vários prejuízos aos proprietários das 
chácaras, bem como, ao meio ambiente, poluindo até o Rio São Lourenço. 
 
A poluição do rio e o córrego também são provocados pelo lixo sólido, 
principalmente doméstico, que é descartado dentro do rio. Com o tempo este 
lixo vai se acumulando, provocando o assoreamento do rio, córregos e suas 
nascentes e quando ocorrem chuvas de grande intensidade, a vasão do rio 
diminui e provoca alagamento nas margens, causando enchentes e graves  
 
 



 
prejuízos para as pessoas que moram nas proximidades. 
 
Com o lançamento do esgoto ou efluente doméstico não tratado nos rios, há 
um aumento da matéria orgânica na água, o que faz com que o equilíbrio local 
seja afetado, ocorrendo o aumento de determinados microrganismos e a 
dificuldade de desenvolvimento de outros. Esse processo, conhecido como 
EUTROFIZAÇÃO, pode levar ao surgimento de microalgas e ao sufocamento 
de peixes e outras espécies, além da transmissão de doenças presentes nas 
fezes humanas para outros consumidores da água. Sem citar o fato de que o 
esgoto doméstico pode estar contaminado com substâncias tóxicas não 
orgânicas. 
 
Neste caso, é preciso conhecer bem qual a destinação correta para cada tipo 
de esgoto produzido pela residência, além de procurar se informar sobre a 
existência ou não de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) na região e sua 
eficiência. 
 
 
 
 

EDILAINE MARTINS 

Vereadora 

 
 

GABINETE DA VEREADORA 

JACIARA(MT), 20 DE MARÇO DE 2017. 

 


