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REQUERIMENTO Nº 239/17  

 

 
CONSIDERANDO que, fomos procurados por moradores da Rua João Rafael Rodrigues, no Bairro 

Jardim Paulista, os quais reclamam sobre a atual situação do despejo de esgoto de suas residências, o 

qual é destinado a uma rede de esgoto antiga (utilizada há mais de vinte anos) e, que se encontra 

deteriorada e insuficiente, chegando a causar danos aos imóveis; 

 

CONSIDERANDO que, há muito tempo, os moradores estão reivindicando a construção de uma nova 

rede de esgoto (no sistema padrão), de forma que, não precisem mais utilizar a canalização existente nos 

fundos de suas casas, na Viela Isaltino Caetano dos Santos; 

 

CONSIDERANDO ainda que, a falta de manutenção já trouxe prejuízos a alguns dos moradores; e, 

atualmente, os moradores do imóvel número 112, da Rua João Rafael Rodrigues, estão sendo 

prejudicados com o mau cheiro que é exalado, devido ao retomo de esgoto no interior de suas residências. 

Ressalte-se que, além dos prejuízos materiais e do desconforto, há um grande risco desses moradores 

contraírem alguma doença; 

 

CONSIDERANDO que, a rede de esgoto é uma das principais infraestruturas urbanas; e, de grande 

importância para a saúde pública; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente que, a atual responsável pela implantação e manutenção de redes de 

esgoto, em toda cidade de Votorantim, é a Empresa Águas de Votorantim. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao Senhor 

Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Existe algum projeto junto à Empresa Águas de Votorantim, visando à implantação e canalização de 

uma nova rede de esgoto, para atender os moradores da Rua João Rafael Rodrigues, no Jardim 

Paulista? 

 

b) Em caso positivo, para que possamos tomar ciência, poderia encaminhar a esta Casa de Leis, uma 

cópia desse projeto? 

 

c) Em caso negativo aos itens "a" e "b", quais são os planos para solucionar o problema 

supramencionado? 

 

d) Caso não seja possível realizar a implantação de uma nova rede de esgoto, de forma imediata, o setor 

competente poderia ao menos, de forma emergencial, fazer a manutenção da rede de canalização 

existente, na Viela João Rafael Rodrigues (fundos das casas da Rua João Rafael Rodrigues)? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 27 de junho de 2017. 
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Vereador 


