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- Qual a localização desta prímeira área comprada? Quanto foi pago e de
quem foi comprada? Porque não foi possível se construir a lagoa neste
terreno? Requer cópia do laudo que comprovou esta inviabilidade técnica?

- Qual será a destinação dada para este terreno, uma vez que está ocioso?

J USTI FICATIVA:

E inadmissível que o SSAE tenha comprado uma área para a construção de
uma lagoa, sem que tenha feito uma análise técnica do solo.

Outro fator é o que será feito com esta área.
Daí a razão da presente propositura. que se afigura de indiscutível interesse

para a população.
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Considêrando que o Saae está adquirindo uma área para a construção de
uma nova lagoa de tratamento de esgoto, Sabe-se também que esta área está sendo
desapropriada por vias judiciais;

Considerando ainda que, antes desta aquisição o órgão de água e esgoto,
segundo consta, já havia adquirido uma área para esta finalidade. Ocorre que chegou
ao conhecimento destes vereadores que esta área foi declarada imprópria para a
construção da nova lagoa.

BeuueÍ , ,"ru, ouvido o corendo prenário, satisfeitas as

formalidades regimentaiq para que seja oficiado ao Superintendente do SAAE,
o Senhor ARMANDO ROSSAFA GARCIA para que responda:

das Sessões DÍ. João Alfredo do Amaral
09 de Novêmbro de 2018
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