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INDICAÇÃO N° 047/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
estude com especial carinho, juntamente com o 
setor competente da municipalidade, aelaboração 
de um Projeto de Lei visando à concessão e 
instalação de Caixas D'águas às Famílias em 
situação de grande vulnerabilidade econômica e que 
residam em nosso município, com triagem dos 
beneficiários via Promoção Social. 

AUTOR: Vereador Rogério Paschoal da Silva 

Um item básica em qualquer residência e que deveria ser acessível à 
população, sobretudo às famílias que não possuem condições de adquiri-Ias, é a caixa 
d'água, cuja função é armazenar a água que vem do sistema de abastecimento e 
garantir a utilização do nosso bem mais precioso e indispensável à sobrevivência: a 
água potável. 

Várias famílias têm relatado dificuldades em conseguir adquirir uma caixa 
d'água para instalação em suas residências, mesmo aquelas caixas com capacidades 
menores de armazenamento e com preços mais em conta, diante da falta de renda e 
escassez de recursos, na qual qualquer gasto extra compromete a subsistência de toda 
a família. 

Uma forma de atingir esse objetivo seria a elaboração de um Projeto de Lei, 
de autoria da Senhora Prefeita Municipal, autorizando o Poder Executivo a efetuar a 
compra e a doação de caixas d'água aos moradores que demonstrem não terem 
condições de adquiri-Ias, após a devida triagem realizada pela Promoção Social. 

Ante o exposto, INDICO à Senhora Prefeita Municipal, atendidas as 
formalidades regimentais, que estude com especial carinho, a possibilidade de elaborar 
um Projeto de Lei que vise à concessão e instalação de caixas d'água às famílias em 
situação de grande vulnerabilidade econômica, residentes em nosso município, que 
demonstrem não terem condições, após a devida triagem dos beneficiários pela 
Promoção Social. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 12 de Fevereirp de 2020. 
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