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INDICAÇÃO 156/2021 

De 13/10/2021 

AUTORES VEREADORES: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO 

SILVA e MATEUS APARECIDO LIMA. 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

para que seja determinado, que em todos os novos pedidos 

de ligação de agua, os hidrômetros sejam instalados em 

lugar visível do muro, com visor virado para fora da 

propriedade, para facilitar a medição por parte dos 

servidores da Prefeitura Municipal.   

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

Conhecido também como relógio, o hidrômetro é o 

equipamento que faz a apuração do consumo de água; 

Nele, há um contador que registra a quantidade que 

passou pelo medidor. A conta é feita a partir do último 

número registrado em comparação aos valores do novo 

registro. A diferença entre os dois números aponta o 

volume de água consumido;  

Muitas prefeituras de nossa região têm enviado aviso 

de corte do fornecimento vem quase no rodapé de uma das 

contas. O motivo: a falta de medição do consumo. A ex-

plicação é simples: o relógio, equipamento que registra o 

quanto de agua foi gasto em cada imóvel, fica do lado de 

dentro da casa do morador, o que dificulta o servidor 

municipal a fazer a medição, sendo que é preciso que o 

aparelho esteja à vista dos funcionários que fazem esse 

acompanhamento. Caso não esteja, depois de três visitas 

frustradas, a agua realmente acaba cortada;  
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Em muitas cidades as regras para instalação hidrô-

metros, são mais rígidas, sendo que moradores são obrigados 

a colocar o hidrômetro em um lugar visível da calçada ou 

muro, padronizando as instalações, para facilitar a me-

dição. Por lei, as prefeituras têm de fazer a cobrança da 

água, não é gratuito, e quando se faz a caixa padrão também 

garante a seguridade e a sanidade da água. 

.ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO SILVA e MATEUS 

APARECIDO LIMA, vereadores, investidos em suas atri-

buições legais, INDICAM a mesa satisfeitas às forma-

lidades, para que seja Oficializado ao CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade, 

para que seja determinado, que em todos os novos pedidos 

de ligação de agua, os hidrômetros sejam instalados em 

lugar visível do muro, com visor virado para fora da 

propriedade, para facilitar a medição por parte dos 

servidores da Prefeitura Municipal. INDICAMOS ainda que 

a Administração Pública Municipal, faça um comunicado a 

todos os consumidores que não tem instalado hidrômetros 

em lugar visível, para que os mesmos realizem as mudanças 

nas instalações, para facilitar a medição.      

    Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 de 

Outubro de 2021. 
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