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Requerimento Nº 575/2021 
 

 

EXELENTÍSSIMO SENHOR ODAIR JOSÉ DE MATOS, PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA  

 

Requer que seja enviado ofício a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos com cópia a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Obras e a CAGECE, 

solicitando providências urgentes com o 

grave problema que está acontecendo com o 

sistema de tubulação de condução dos dejetos 

do esgoto do conjunto Minha Casa Vida do 

Município de Juazeiro do Norte que passa 

pelo Sitio Lagoa para desaguar na estação de 

tratamento da Barbalha, a tubulação 

estourando em vários lugares e ficando a 

fedentina em frente as casas dos moradores da 

referida localidade, além de contaminar o 

lençol freático. 

 

O(A) Vereador(a) abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma 

regimental, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, após ouvido o 

Plenário desta Casa, REQUERER que seja enviado ofício a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos com cópia a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Obras e a CAGECE, solicitando providências 

urgentes com o grave problema que está acontecendo com o sistema de tubulação 

de condução dos dejetos do esgoto do conjunto Minha Casa Vida do Município 

de Juazeiro do Norte que passa pelo Sitio Lagoa para desaguar na estação de 

tratamento da Barbalha, a tubulação estourando em vários lugares e ficando a 

fedentina em frente as casas dos moradores da referida localidade, além de 

contaminar o lençol freático. 

 

Nestes Termos.  

Pede e Aguarda Deferimento.  

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 23 de 

Setembro de 2021.  

 

JOÃO ILANIO SAMPAIO 

Vereador(a) do PDT 
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