ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

MOÇÃO LEGISLATIVA Nº 0006/2019
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES.
CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO URGENTE DE UMA NOVA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO DE LAGES.

MOÇÃO LEGISLATIVA:
Considerando que a estação de tratamento de água do município foi construída e projetada para
trinta anos e hoje já tem mais de quarenta anos de existência, a cada dia que passa aumenta a
necessidade da construção de uma nova estação de tratamento de água moderna e atualizada e com
maior capacidade de tratamento, tendo em vista que a atual trata no limite máximo de 650 litros por
segundo.
Esta necessidade vem sendo demonstrada a cada dia, com a falta de àgua nos bairros Caroba,
Centro, Bela Vista, Cidade Alta, bem como em outros pontos da cidade.
Vale lembrar que existe a possibilidade de captar recursos a fundo perdido do Governo Federal ,
bem como com o Governo do Estado de SC.
Lembramos que a prefeitura de Lages na gestão do Prefeito Renato Nunes de Oliveira elaborou um
pré-projeto para construção de uma barragem de contenção de cheias, uma barragem para geração
de energia e outra para captação de àgua a ser construída na Localidade de Pedras Brancas.
Como sugestão a estação de tratamento pode ser construída no morro do Prudente, onde passará a
ser distribuída para Lages a água tratada, com 80% de gravidade.
Evitando assim que seja surpreendido por derrame no leito do rio, como já ocorreu em uma ocasião
em 2009, ficando a estação sem tratar água por um dia.
É por este motivo que solicitamos um esforço conjunto do Governo do Estado de SC e a
Prefeitura de Lages para CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO URGENTE
DE UMA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM NOSSO MUNICÍPIO.
Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2019.

Luiz Marin (PP)
Vereador
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O Vereador LUIZ MARIN, com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais e
regimentais vem à presença de Vossa Excelência requerer, após manifestação do Egrégio Plenário,
envio de Moção Legislativa ao Exmo Senhor Antonio Ceron, Prefeito do Municìpio de Lages.
A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
acatando proposição do Vereador LUIZ MARIN, envia a seguinte:

