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Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
E DA FUNASA A CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS BAIRROS

FRANCISCO INÁCIO DA SILVA E NALDO DINIZ NO

município de BARRA DE SANTA ROSA/PB.

REQUEREMOS à Mesa que seja ouvido o soberano Plenário, na forma regimental,
seja oficiado ao Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa,
Governador do Estado da Paraíba e a Coordenadora da FUNASA no estado da

Paraíba no sentido de adotarem providências urgentes urgentíssimas com relação ao
assunto em tela.

Justificativa

As famílias moradoras reclamam da inexistência de rede de esgotamento

sanitário nos Bairros Francisco Inácio da Silva e Naido Diniz. Atendendo a apelos dos

moradores trazemos esse requerimento considerando que se faz necessário a

construção da rede de esgoto. Confiantes esperam pela adoção de providências no

mais breve espaço de tempo possível por parte do Poder Público Municipal, Estadual e

Federal já que o problema não tem carimbo ou cor, tem circunstâncias maléficas para a

nossa sociedade.

No contexto atual, as cidades demandam a instituição de novas práticas e

instrumentos gerenciais que sejam capazes de reverter o grave quadro sócio-ambiental

que associa degradação dos recursos hídricos e precariedade de condições de vida.

No processo de reestruturação das atribuições do estado e de

globalização excludente, Barra de Santa Rosa/PB, a exemplo de muitas cidades,

enfrenta o grande desafio de construir uma estrutura menos polarizada, reduzir as altas
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taxas de desemprego, ampliar o acesso aos serviços básicos e de consumo coletivo e

construir uma cidade ambientalmente sustentável, o que implica em implementar

políticas públicas de cunho universalizante e democrático, voltadas para a melhoria da
qualidade do ambiente urbano e das condições de vida dos seus habitantes.

A cidade de Barra de Santa Rosa/PB tem passado por expressivas

modificações na qualidade do seu ambiente urbano. Ainda que preserve muito dos

seus atributos naturais, é uma cidade plena de contrastes, conjugando pobreza e

riqueza. Abrigando uma estimativa populacional de 15.286 habitantes (IBGE), Barra de

Santa Rosa/PB aprofundou sua condição de cidade e ampliou seu raio de influência no
âmbito regional e estadual.

A ausência de um sistema de esgotamento sanitário viável nos Bairros

Francisco Inácio da Silva e Naido Diniz que abriga 1.000 famílias, está causando

diretamente aos seus moradores uma péssima qualidade de vida, uma vez que o

sistema de fossas rudimentares está basicamente falido pelo volume de uso e

metodologia aplicada, se nenhuma providência for tomada imediatamente estaremos

em breve assistindo a um colapso de saúde pública, sanitário e ambiental, tendo em

vista que essas fossas já estão com a capacidade comprometida e logo isso vai

acontecer causando sérios prejuízos.

O colapso é eminente, pois os moradores já estão tendo bastantes

problemas relacionados á saúde, sobretudo as famílias com maior número de pessoas

envolvendo crianças.

Alerto com muita veemência, para esse problema considerado

gravíssimo, considerando que além dos Bairros Francisco Inácio da Silva e NaIdo Diniz

a comunidade vizinha é o Projeto de Assentamento Riacho da Cruz, criado pelo o

INCRA em 2000 e tem 200 famílias assentadas, a ausência de um sistema correto de

tratamento desses esgotos, faz com que o Projeto de Assentamento receba todos os
dejetos sem qualquer tipo de tratamento, contaminando diretamente o açude
comunitário da fazenda causando sérios e graves prejuízos.

Razão pela qual, se fazem necessárias e urgentes a adoção de ações
referente á implantação de um sistema adequado composto por rede coletora, linha de

recalque, estação elevatória, ligações domiciliares e estação de tratamento (lagoa de
estabilização anaeròbia e facultativa) tendo como objetivo a redução da morbi-
mortalidade, principalmente a infantil, em razão das doenças Amebíase, Leptospirose,
Hepatite Infecciosa, Diarréia e Disenteria, Giardíase, Febre Tifóide, Febre Paratifoide,
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Ascaridíase, Ancilostomíase e Esquistossomose e outros agravos ocasionados pela

falta ou inadequação das condições de esgotamento sanitário.

Sala das Sessões "Plenário Edvaldo Martins de Oliveira"

Barra de Santa Rosa. 10 de Março de 2017.

José Elmir de Sousa

Vereador Proponente
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