
NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

 
A Prefeitura Municipal de Caculé-Bahia vem de público esclarecer em Nota Oficial o 

seguinte: 
 
Nos últimos meses a Rua Novo Mundo vem sofrendo com problemas na rede de esgotos, 

devido a umas construções que foram feitas por cima das manilhas de retro lavagem que 
pertencem a EMBASA. 

Entretanto, um desses moradores, tem causado todo esse problema devido sua 
residência está exatamente em cima das manilhas de retro lavagem da rede de esgoto da 
EMBASA. Esse mesmo morador não aceita que as descargas passem por estas manilhas, que já 
existiam bem antes da construção de sua residência, e acaba obstruindo as manilhas da 
EMBASA com chapa de ferro, o que acarreta o desvio de água e esgoto para o centro da 
referida rua. 

A Secretaria Municipal de Obras e Saneamento vem tentando resolver o problema na 
tentativa de desobstruir as manilhas que já se encontram velhas e gastas devido aos dejetos 
descartados, mas com a ação deste morador, que vem ocorrendo sempre, a água e o esgoto só 
tem um caminho a seguir que é o centro da referida rua.  

Após o ocorrido, sempre fizemos a reforma do calçamento e a manutenção de buracos 
que aparecem, inclusive, já notificamos a EMBASA e o Poder Judiciário para dar uma solução 
ao problema. 

Lembramos que a responsabilidade da retro lavagem é da EMBASA, razão pelo qual, o 
Município de Caculé não tem o poder para realizar esse tipo de serviço por conta própria. 
Procuramos por inúmeras vezes a Embasa para uma parceria, colocamos toda e Equipe da 
Prefeitura à disposição, onde oferecemos materiais, máquinas e equipamentos, mas até então 
não obtivemos respostas. 

Mesmo assim, estamos buscando uma solução junto à EMBASA para solucionar o mais 
rápido possível essa situação da Rua Novo Mundo, buscando sempre o bem estar da nossa 
cidade. 

 
Aproveito o ensejo para destacar que em breve esse problema estará resolvido, 

oportunidade em que nos colocamos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 
 
Caculé-Bahia, 20 de maio de 2016. 
 
JOSÉ ROBERTO NEVES 
PREFEITO MUNICIPAL 


