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INDICAÇÃO 147/2021 

De 27/09/2021 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU. 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

adquirir o mais breve possível, materiais necessários e 

adequados para a devida substituição dos canos de PVC, 

que não são adequados para suportar a pressão da agua, 

até os cavaletes das residências, no bairro Novenio Pavan 

Filho, na cidade de Santa Lúcia.   

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

A agua é o nosso bem mais precioso e por ela devemos 

zelar; 

Informações colidas de funcionários do setor de agua 

e esgoto, o volume de agua desperdiçada por vazamentos 

no bairro Novenio Pavan Filho é muito alto; 

Ser a agua o liquido tão precioso e escasso devido 

à falta de chuvas e a constatação de vazamentos no bairro 

Novenio Pavan filho, devido a colocação de canos de PVC 

de baixa qualidade, sendo que a pressão da agua é que 

provoca o rompimento dos canos; 

Ainda que recentemente devido a pressão da agua e um 

vazamento muito grande, uma cratera se abriu por baixo 

do asfalto, o que iria causar danos tanto aos pedestres, 

veículos e até mesmo a imóveis próximos do local; 
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Há necessidade de se fazer investimentos, na compra 

de materiais adequados para a devida substituição dos 

canos de PVC, que não são adequados para suportar a 

pressão da agua, até os cavaletes das residências, tais 

como: PAD Mangueira, T de Serviço, União PP e Adaptador 

PP.   

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, vereador, investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICA Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir 

a necessidade de com a máxima urgência, de adquirir o mais 

breve possível, materiais necessários e adequados para 

a devida substituição dos canos de PVC, que não são 

adequados para suportar a pressão da agua, até os ca-

valetes das residências, no bairro Novenio Pavan Filho, 

na cidade de Santa Lúcia.   

Tais medidas se fazem necessárias, visando eliminar 

de vez os vazamentos e desperdícios do tão valioso liquido 

e a nossa fonte de vida, nossa agua. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 27 de 

Setembro de 2021. 
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