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REQUERIMENTO  69/2012 

 
 
Ref.: Solicita Informações URGENTES 
 
Que seja informado à Câmara o andamento do projeto com recursos CEIVAP para o 
Sistema de Esgotamento Sanitário – SES – Rio Novo no valor de R$ 7.386.373,42 (sete 
milhões trezentos e oitenta e seis mil trezentos e setenta e três reais e quarenta e dois 
centavos), constando as seguintes informações:  
 

1. Se já foi concluído o processo de desapropriação do terreno, se não, qual a 
previsão; 

2. Qual o prazo para que o recurso seja destinado para o município;  
3. E o que falta para que seja concretizada a vinda do recurso para Rio Novo. 

 
 
JUSTIFICATIVA: 

 
Mais uma vez o intuito é contribuir com o município no que estiver necessitando para 
concretizar a vinda deste importante investimento. 
 
Trata-se de uma das mais importantes formas de captação de recursos que Rio Novo já 
vivenciou, e por isso devemos aplaudir o Executivo Municipal pela conquista e 
aprovação do projeto. Não obstante, não é somente pelo valor da obra, mas pelo valor 
ambiental e social deste empreendimento, bem como do que ele proporcionará para Rio 
Novo, seja de riqueza e pioneirismo ambiental, seja no aumento da arrecadação geral, 
pois além desta receita do próprio projeto, trará outros ICMS vinculados. 
 
Portanto, conto com a aprovação deste e a movimentação política do Executivo 
Municipal para que não percamos esta que é a maior verba da história de Rio Novo, seja 
em forma de recursos seja em valores inestimáveis no que tange o meio ambiente e a 
melhoria na qualidade de vida da população em geral. 
 
Grato mais uma vez pela atenção e aprovação de todos! 
 
 
 
Sala das sessões “Messias Lopes”, 24 de outubro de 2012. 
 

 

 

Eder Lima Moreira 

Vereador Proponente 
 


