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A MF].SA DIRETOR{ DA CÂMARA DE \,'EREADORES DE PRESIDENTE

BERNARDES-MG ii ,ERIMFNTO §Pco\/an'
i PLENARIÇ POR

a

Secre( a
Objeto: Esclarecimentos sobre a execução da rede de abastecimento de água, coleta

de esgoto e de galerias pluviais no municipio de Presidente Bernardes - MG.

O vereador José Maria Guimarãeso amparâdor pelo Inciso II Art. 136 e

149 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de

Presidente Bernardes - MG e de acordo com o Inciso XIX do Art. 66 da Lei Orgânica

desde Município, REQUER ao Ilmo. Sr. Representante da empresa COPASA, que

seja esclarecido os seguintes pontos;

Se existe rede de abastecimento de água e coleta de esgoto na Rua Maria Candida

Neves, Bairro Pedro Sabino, no município de Presidente Bernardes MG.

Caso ainda não exista, requer esclarecimento sobre quando será a realização das

obras de infraestrutura na mesma localidade, qual seja, Rua Maria Candida Neves,

Bairro Pedro Sabino, no municipio de Presidente Bernardes - MG, tendo em vista o

contrato firmado entre o Município de Presidente Bernardes - MG e a COPASA no

ano de 2009.

Justificativa - Motivo:

Cumpre destacar que tais questionamentos tem o caráter de interesse

público, pois impacta diretamente na vida da população, sendo que o saneamento

básico, a distribuição de água potável, a coleta e o tratamento de esgoto são

garantidos pela Lei 11.445 de 2007, na qual "Estabelece as diretrizes nacionais para o

saneamento básico".

Os efeitos desse descaÍe incorreto podem ser sentidos por séculos, uma

vez que a preservação dos rios é um fator chave para dr'minuição do aquecimento

global, além da conservação das matas ciliares que ajuda na captura do gás

carbônico, e preservar a erosão do solo para diminuir a ocorrência de enchentes.
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Atenciosamente

Presidente Bernardes - MG 
" 
24 de maryo de 2021

José a Guimarães
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Conselheiro Lafaiete, 06 de abril de 2021.
Excelentíssimo Senhor
Santiago Soares Fernandes
Presidente da Câmara Municipal
Presidente Bernardes MG
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Referência: Oficio no 021t2021- Requerimento no OOgl2O21

Senhor Presidente,

Em atenção ao oficio em referência, informamos que a Rua Maria Cândida Neves no Bairro
Pedro Sabino possui rede de abastecimento de água em sua extensão.

Para atendimento com sistema de esgotamento sanitário, as obras de implantação das redes
coletoras de esgoto êstão previstas no projeto do sistema de esgotamento sanitário de
Presidente Bernardes, com previsâo para ricitação das obras até no segundo semestre de
2021.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem nêcessários.

Atenciosâmênte,


