
Câmara Municipal de Felixlândia

Senhor Presidente,

Requerimento

Nº 004/2019

O vereador que abaixo subscreve, nos termos regimentais vigentes, REQUER ao

Exmo. Sr. Prefeito Municipal Vanderli de Carvalho Barbosa e ao Ilmo. Sr. Chefe do

Departamento de Meio Ambiente, Willian Costa Pereira informações sobre as

consequências de contaminação das águas do Rio Paraopeba e a Represa de Três

Marias que banham nossa cidade em decorrência ao rompimento da Barragem do

Feijão no município de Brumadinho/MG.

Requeiro ainda informações sobre as medidas cautelares que acreditamos já estarem

sendo tomadas, bem logo, o acontecimento da tragédia e/ou serão adotadas para evitar

riscos à nossa população em especial os pescadores que cuidam e sustentam suas

famílias com os peixes pescados e os agricultores que regam suas plantações e matam

a sede dos animais com as águas do rio e represa.

Justificativa: Sabemos que a tragédia ocorrida em Brumadinho/MG, trouxe

consequências irreparáveis para toda nossa região, sem nos esquecermos os abalos

emocionais para as famílias das vítimas e todos nós mesmos que distantes sofremos

juntos com a dor causada pelo desastre, contudo os impactos ambientais são fatores

que comprometem em especial ao município de Brumadinho e cidades por onde

correm as águas do Rio Paraopeba, com eminentes riscos para o nosso município

também, sabendo que os resíduos e rejeitos contaminantes oriundos do rompimento da

barragem percorrem o leito do rio e estão por chegar ás águas que banham nossa

cidade através do próprio rio unindo às águas da Represa de Três Marias.

Sala das Sessões, 04 de Fevereiro de 2019

Leandro de Oliveira Campos

Vereador

Exmo. Sr.

Otacílio Guimarães Oliveira

DD. Presidente da Câmara
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