ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

MOÇÃO LEGISLATIVA Nº 0061/2019
EXCELENTÍSSIMO SENHOR VONE SCHEUERMANN, PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LAGES.

OSNI FREITAS BUGRE - PDT, BRUNO HARTMANN - PSDB, IVANILDO PEREIRA PR, JAIR JUNIOR - PSD, JOSÉ AMARILDO FARIAS - PT, vereadores com assento
nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vêm à presença
de Vossa Excelência requerer, após manifestação do Egrégio Plenário, envio de Moção
Legislativa ao Excelentíssimo Senhor Antônio Ceron, com o seguinte teor:
A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
acatando proposição dos Vereadores acima citados, envia a seguinte;
MOÇÃO LEGISLATIVA:
Considerando que atualmente a Secretaria Municipal de Água e Saneamento - SEMASA,
arrecada mensalmente aproximadamente 4,5 milhões de reais e anualmente em média
mais de 54 milhões de reais.
Considerando que no ano de 2018 o valor em investimentos em obras de implementação
de saneamento básico, ampliação da rede de coleta de esgoto foi de R$ 5.187.832,30.
Considerando que segundo dados da SEMASA em agosto de 2018 o percentual de
atendimento de esgoto tratado em nosso município seria de apenas 23%.
Considerando que onde a SEMASA ainda não possui rede coletora de esgoto, as
edificações obrigatoriamente devem possuir fossa e filtro, para posterior lançamento na
rede pluvial, quando existente, não havendo fossa e filtro pode a Secretaria do Meio
Ambiente notificar o proprietário para que o mesmo se adeque às normas municipais uma
vez que o mesmo é o responsável pela poluição do meio ambiente, conforme informação
da própria SEMASA.
Considerando o demonstrativo da Receita e Despesa da SEMASA no período de Janeiro à
Dezembro de 2018 que há a informação de superávit da pasta em mais de 7 milhões de
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SOLICITA AO EXECUTIVO MUNICIPAL O ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A
CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE DOAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSA E FILTRO
PARA AS CASAS DE FAMÍLIAS CARENTES, EM BAIRROS QUE NÃO POSSUAM
TRATAMENTO DE ESGOTO.
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reais, mais exatamente no valor de R$ 7.842.618,78.
Considerando que fossa e filtro tem um custo considerável, elevado para as famílias mais
carentes no nosso município, não tendo condições de as mesmas fazerem as devidas
instalações, desta feita acabam lançando seu esgoto nas vias públicas na maioria das
vezes, as quais muitas delas não possuem sequer rede coletora de águas pluviais.

Considerando que a importância da fossa séptica para a saúde pública é crucial, visto que
muitas doenças são transmitida através da contaminação do ambiente em que vivemos e
por isto é importante tratar bem toda a água que retorna para a natureza. Estima-se que
seis mil crianças morrem por dia no mundo por consumirem água imprópria para consumo.
Por estes motivos é que solicitamos a Vossa Excelência, Antônio Ceron, Prefeito de
nossa querida Lages, o estudo de viabilidade para a criação de um programa de
doação e instalação de fossa e filtro para as casas de famílias carentes de nosso
município, em bairros onde ainda não há rede coletora e tampouco o devido
tratamento de esgoto, em não sendo possível a doação que seja criado programa
facilitador de financiamento das mesmas.
Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2019.
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Considerando que a falta de saneamento básico pode gerar um grande problema de
saúde pública causado pelos detritos lançados livremente no meio ambiente e que o uso
da fossa e filtro apesar de seu uso ser bem antigo, são consideradas até hoje a melhor
estação de tratamento de esgoto domiciliar que existe.

