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INDICA  À  CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL  QUE
BUSQUE  JUNTO  AO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE,  OU  OUTROS
ÓRGÃOS  COMPETENTES,  PARA  QUE  SE  POSSA  FAZER  A
REFORMA DA E.T.A. (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA) DO
NOSSO MUNICÍPIO, BEM COMO AMPLIAR A CAPACIDADE DO
RESERVATÓRIO DESTA ESTAÇÃO.

Com fundamento no que preceitua o Artigo 85 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, após
ouvir o soberano Plenário, seja encaminhado este expediente indicatório à Exma. Senhora Mabel de Fátima
Milanezi Almici, Prefeita Municipal, visto a necessidade de atendimento da presente proposição.

“JUSTIFICATIVA”

Estive visitando a Estação de Tratamento de Água da cidade e constatei que devido ao desgaste do tempo, o
sistema de armazenamento de água no referido setor, está necessitando de um trabalho de reforma com a
máxima urgência, evitando assim, uma crise no abastecimento de água em nosso município; uma vez que o
tanque  responsável  pela  mistura  dos  produtos  e  as  repartições  do  floculador,  do  decantador,  os  filtros  de
limpezas, entre outros, estão todos enferrujados e apodrecidos. Mediante essa situação, além de uma reforma
geral, percebe-se a necessidade da ampliação do reservatório de água, pois o mesmo que hoje é de 300.000L
(trezentos  mil  litros),  não  está  sendo  suficiente  para  atender  a  demanda  de  abastecimento,  e  atualmente  é
consumido  1.000.000L  (hum  milhão  de  litros)  de  água  aproximadamente  por  dia  pelos  os  usuários.  A
preocupação em reformar a estação e ampliar o reservatório seria para evitar um colapso no abastecimento,
que poderá surgir caso haja um problema nos equipamentos da estação.

Sabendo que a água é essencial à vida, precisamos nos preocupar com a qualidade desse líquido precioso, pois
uma estação bem conservada, com certeza nos fornecerá uma água de boa qualidade. Assim, conto com apoio
dos Nobres Pares e do Poder Executivo para que possa atender a mais essa proposição.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 15 de maio de 2020.
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