
INDICAÇÃO Nº 004/2019 

 

 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores. 

    

 

   Os Vereadores firmatários, no uso de suas legais e regimentais 

atribuições, em atenção à função constitucional que a Câmara é imposta, de 

assessoramento ao Poder Executivo na Administração do Município, vem, perante V. 

Exa. e seus nobres Pares, apresentar esta INDICAÇÃO com o objetivo de sugerir, ao 

Poder Executivo, a adoção das seguintes medidas, de interesse da comunidade, 

político-administrativa: 

- para que o departamento de água da Prefeitura se dirija até a 

localidade de Linha Limeira e faça um levantamento das famílias que não estão 

sendo atendidas com o fornecimento de água potável da Prefeitura; 

- que o departamento de água da Prefeitura realize uma análise 

do Poço localizado em frente ao antigo Colégio 28 de Janeiro desta comunidade para 

verificar a qualidade da água; 

- que seja feito um planejamento e posteriormente a ampliação 

na rede de água potável da localidade para beneficiar as famílias que não tem 

fornecimento de água com tratamento adequado, pois hoje, estão consumindo água 

de poços e fontes que apresentam precárias condições. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que água potável com boa qualidade é um 

direito dos cidadãos, previsto no Art. 225 da Constituição federal; 

Considerando que as famílias do local estão consumindo água 

de poços e fontes inadequadas, onde as águas estão sendo armazenadas e consumidas 

sem o devido tratamento; 

Considerando que em um levantamento “in loco” do vereador 

Lucas Michelon realizado ainda no ano passado e reiterado no início desse ano,   

onde são aproximadamente 09 (nove) famílias que seriam atendidas, que hoje estão 

nessa situação de precariedade; 

Considerando que existe um Poço em frente a antiga Escola 28 

de Janeiro com boa vazão e que já foi muito utilizado no passado; 

Considerando que os moradores, já se reuniram com a 

administração municipal para sugerir como forma de resolver o problema, através da 

colocação de uma caixa d’água em uma propriedade rural. Sendo que esse local fica 

em uma região alta, onde uma bomba levaria água do Poço em questão até essa caixa 

d’água que posteriormente distribuiria até as famílias beneficiadas, para isso a 

Prefeitura deveria investir na construção dessa conexão de aproximadamente 1800 

metros de tubulação para água.  



 

 

Considerando os fatos e motivos ora apresentados, bem como a 

importância das medidas sugeridas, os Vereadores signatários requerem que seja 

remetida, após a devida tramitação regimental, a presente INDICAÇÃO ao seu 

destinatário, para que suas finalidades sejam realizadas. 

Esta indicação é de autoria do Vereador Lucas Michelon e 

subscrita pelos vereadores do Bloco Parlamentar do PP/PSDB.  

Essa indicação é uma reiteração da Indicação nº 005/2018 

aprovada na Sessão Ordinária do dia 23 de abril de 2018. 

 

 Câmara Municipal de Pinhal Grande, Sala de Sessões, 23 de 

abril de 2018. 

 

 

 

Vereador Lucas Michelon - PP Vereador Fernando F. Pippi – PSDB 

 

 

  

Vereador Valmor da Silva Martins - PP Vereador Lourenço Scapin – PP 

 

 

 
Vereador Nilvo Antonio Lago - PP 

 


