Câmara Municipal de Gonçalves
"Poder Legislativo"

Pauta da 15ª Sessão Ordinária
4ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura
Identificação Básica
Tipo da Sessão: Ordinária

Data: 23/09/2020 às 19:30:00

Correspondências

Proposições para encaminhamento as Comissões

Projeto de Lei Ordinária 018/2020
"Dispõe sobre denominação de Praça Pública, situada na Rua Capitão Antônio Carlos".
Autoria: Ver. Julio Cezar Ribeiro

Indicações

Matérias da Ordem do Dia
Requerimento 038/2020 - Fase única de discussão e votação
"Este vereador tem sido procurado por vários cidadãos que moram nos bairros do Lambari e Neves, sobre a
falta de água nestes bairros e a necessidade da extensão de rede da Copasa para atender a esses moradores
que até já fizeram um abaixo assinado. Expliquei a eles a necessidade de o município ter o Plano de
Saneamento Básico para novas expansões, como já nos foi informado em ofícios anteriores enviados a essa
Casa. Mas como além disso surgiu algumas dúvidas preocupantes quanto a essas expansões e também nos
foi relatado por outros moradores preocupados com o aumento das construções de casas nessas áreas rurais,

Página 1/2

Rua Cel. João Vieira, 145 - Gonçalves - MG - Fone: (35) 3654-1478

12/04/2021

Câmara Municipal de Gonçalves
"Poder Legislativo"

pergunto: 1) - Qual a capacidade da ETA (Estação de Tratamento de Água), do seu Reservatório e do
dimensionamento da rede que desce da estação para novas expansões nas redes de água? 2) - Qual seria o
valor a ser investido caso haja necessidade de melhorias e aumento de capacidade na Estação de Tratamento
de Água em novas expansões das redes e se há interesse da empresa para esse investimento e o tempo para
ocorrer isso? 3) - A Empresa tem um estudo da capacidade hídrica do Rio que abastece a Estação de
Tratamento de água para a demanda de novas ampliações, principalmente nos meses de estiagem quando há
diminuição do volume hídrico do rio? 4) - No caso de haver realmente uma limitação na capacidade para novas
ampliações da Estação de tratamento e seu reservatório, havendo a necessidade de investimentos da
empresa para aumentar essa capacidade, o Executivo/Legislativo Municipal foram comunicados sobre essa
questão? "
Autoria: Ver. Luciano Romão Leite,
Requerimento 039/2020 - Fase única de discussão e votação
"Este vereador recebeu reclamações dos moradores dos Bairros; Ezequiel, Ozórios e Barra do Lambari,
bairros ao entorno da Usina de Triagem de Lixo, localizada na divisa de nossos municípios, por isso envio
esses questionamentos destes moradores sobre essas questões recorrentes: 1. Porque o Lixo coletado se
encontra jogado no Pátio (fotos em anexo) e não está sendo reciclado ou enterrado? 2. Esse lixo espalhado no
pátio está fazendo com que sacolas plásticas se espalhem pelo vento, indo parar nos pastos vizinhos (fotos
em anexo), ocasionando além da sujeira, risco de morte dos animais que pastam nestes locais e ingerem
essas sacolas, esse problema vem sendo recorrente pelo relato dos moradores, qual providencia pode ser
tomada sobre essa questão? 3. A Usina de Triagem está em consonância com a NBR 13.896/1997 no item
5.7.2, quais os dispositivos foram implementados nesse sentido e porque não estão surtindo efeito? 4. Qual a
situação atual da Usina de Triagem em relação a sua vida útil como aterro Sanitário do Lixo não reciclado? 5.
Qual a relação do Município de Gonçalves com o Município de Paraisópolis em relação a Usina de Triagem,
existe risco de perder essa condição de parceria Inter municipal e o local para depositar o lixo gerado pelo
nosso município? "
Autoria: Ver. Luciano Romão Leite,
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