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I N D I C A Ç Ã O   Nº 86/09 
   
 
    INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal providências urgentes na 
solução dos problemas na rede de distribuição de água, que está causando sérios 
transtornos em decorrência da água barrenta que está saindo das torneiras das 
residências em vários bairros, acarretando resíduos nos canos e nas caixas d’água. 
 

JUSTIFICATIVA 
 
                                    O Executivo Municipal deve elaborar um esquema de divulgação 
dos serviços municipais urgentes e necessários, informando inclusive a previsão dos 
prazos de duração dos mesmos, pois com isso a população será esclarecida e 
tranqüilizada. 
 

 
Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 03 de abril de 2.009. 

 
Ver. Marcelo Simão 

Presidente 
 
Ver. José Mário Castaldi                                                Ver. Paulo César Missiatto 
        1º Secretário                                                                        2º Secretário 
 
 
Resposta do Executivo – Ofício 122/09 de 11/05/09 – encaminhando em anexo 
resposta do Diretor do Departamento de Obras e Infraestruturas Urbanas, Dr. Arquelau 
Maestrello Zordão, enviada para o Sr. José Luiz Moda, Chefe de Gabinete, conforme 
segue: “Primeiramente informamos que toda reclamação ou informação de vazamentos, 
tanto de água como de esgoto, falta de tampão, etc., feitas na Seção de Água e Esgoto 
ou na Estação de Tratamento de Água (ETA) são devidamente registradas e 
imediatamente transferidas para a equipe de manutenção para que seja averiguado e/ou 
efetuado os reparos e correções com a máxima urgência possível. Informamos ainda, 
que existe um sistema de plantão para os Sábados, Domingos e Feriados, pois toda 
ligação telefônica efetuada para o número 3582-9000 em horário não comercial, é 
automaticamente transferida para a Garagem Municipal, onde existe um funcionário 24 
horas, que transfere a ocorrência para o pessoal do plantão, então, não temos 
ocorrências desses fatos nas respectivas seções. O exposto acima é de total 
conhecimento de V. Senhoria. Informamos ainda, que tivemos problemas operacionais 
na Represa Passa Quatro por alguns dias consecutivos, fato que acarretou falta de água 
na cidade, que mesmo por curtos períodos, quando do restabelecimento do sistema, a 
água retorna com certa turbidez, pois há desprendimento de sedimentos com o 
ressecamento ocasionado pelo período da não passagem da água. Toda vez que há 
programação para serviços de manutenção nos equipamentos, tanto na ETA como na 
Represa, é comunicado através dos jornais e principalmente pelo sistema de rádio do 
município, onde informamos o período previsto para a respectiva manutenção, e quando 
existem acidentes, portanto imprevisíveis, o fato é levado a público através da estação 
de rádio, inclusive anexo ao comunicado existe a chamada para que a população 
economize água.” 


