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EXMO. SR. 

ANTÔNIO DE PÁDUA NOGUEIRA BARBOSA 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA 

  

 

 

 

Senhor Presidente, 

 
 

AURINO PINHEIRO PEREIRA, Vereador Partido Renovador Trabalhista 

Brasileiro (PRTB), com assento neste Legislativo Municipal, vem requerer de V. Exa., 

após ouvir o Plenário, que seja encaminhado ofício a Sra. Maria Auxiliadora Lima Batista, 

solicitando a tomada de providências no sentido de acionar os órgãos competentes para 

providenciar o saneamento básico do Conjunto Habitacional, bem como resolver 

definitivamente o problema de esgotos a céu aberto que infelizmente resultada em um 

grande fossão próximo ao Centro de Fisioterapia. 

 

O acesso ao saneamento básico é reconhecido como um direito do ser humano pela 

Organização das Nações Unidas.  Mesmo assim, os moradores do Conjunto habitacional 

continuam a conviver sem instalações sanitárias adequadas. Visto que o serviço de 

tratamento de esgoto é imprescindível para a qualidade de vida para todos os níveis da 

sociedade, é nosso dever fiscalizar e cobrar ao poder público prioridade para resolver esses 

problemas no Conjunto Habitacional. 

 

Senhores, á precipitado dizer que somente a população que mora perto do esgoto a 

céu aberto sofre com este tipo de problema, quando na verdade, toda a sociedade fica 

exposta aos efeitos toxicológicos que o esgoto não tratado pode causar. 

 

Através do vento, da chuva ou da própria evaporação, as substâncias tóxicas 

presentes no esgoto podem contaminar outras localidades da região. Além disso, propicia 

o desenvolvimento de problemas como dores de cabeça, musculares, febres, bem como, 

doenças mais graves, como leptospirose e hepatite A. 

Requerimento nº 005/2017 

Autoria: Aurino Pinheiro Pereira     

 



 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
Edifício José de Freitas Filho - Rua Coronel Augusto Cordeiro, 539 – Centro – Aratuba – Ceará – CEP 62.762-000  

Fone/Fax: (85) 3329 1227 – CNPJ nº. 06.580377/0001-43 E-mail: camara.aratuba@gmail.com 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA 

 

Sendo assim, na certeza de contar com total apoio, dos pares desta Casa Legislativa, 

e que V. Exa. Presidente da Câmara, tomará as medidas pertinentes ao assunto, conclamo 

aos demais vereadores aprovarem este requerimento.  

 

N. Termos 

   P. Deferimento 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aratuba - (CE.), aos 04 (quatro) dias de 

abrilde 2017.            

 

 

 

Aurino Pinheiro Pereira  

Vereador - Requerente  

 

 

 


