REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Câmara Municipal de Estrela Velha
________________________________________________________________________________________________________________

INDICAÇÃO Nº 06/2016.
Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do Regimento Interno, a indicação, a
ser encaminhada ao Senhor Prefeito, ouvido o Plenário desta Casa, para que sejam incluídos na Lei
Orçamentária Anual - LOA vigente, recursos financeiros na ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) a serem investidos na contratação (através de licitação) de empresa especializada na
elaboração de um Projeto Técnico Construtivo, Orçamentário e Financeiro para construção de um
Sistema de Tratamento de Esgoto Cloacal no perímetro urbano de Estrela Velha, necessário
(indispensável) tendo em vista a expansão do perímetro urbano e o número de edificações novas.
Justificativa:
Esta demanda, classificada como gravíssima e urgente, vem se arrastando há vários anos;
Sabedores de que o sistema de fossa séptica que vem sendo adotado na maioria das residências
não absorve o esgoto cloacal, necessitando constantemente de esgotamento (esvaziados);
Sabedores de que o investimento é de elevada monta, e, que o erário municipal não comporta tal
investimento, também, que deve ser executado em etapas, se faz necessário com urgência que ao
menos o município disponibilize o Projeto Técnico Construtivo, Orçamentário e Financeiro,
necessário, para que os atuais e futuro Agentes Políticos (Prefeito e Vereadores) gestionem,
busquem junto aos entes federados (Governos Federal/Estadual), a alocação e dispêndio de recursos
financeiros para aplicar neste projeto, sejam de forma direta, União/Estado/Município, ou através de
emendas parlamentares.
Por outro lado, e mais importante e urgente, evitar que este problema se torne calamidade pública
devido à contaminação de arroios e rios e, quiçá do lençol freático, além de evitar os constantes
dispêndios de recursos financeiros do erário municipal com esgotamento das fossas sépticas dos
prédios públicos e particulares (residências).
O valor (R$ 200.000,00) foi fornecido pelo Responsável Técnico do Município Eng.º. Telmo Luiz
Buriol.
Sala de Sessões Erno Billig, Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha, 18 de agosto de
2016.

Neusa M. R. Billig
Vereadora PTB
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