
SESSÃO ORDINÁRIA N.o 825/2017
Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente na sala de
sessões da câmara municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às dezenove horas, sob a
presidência do vereador Carlos Fantinel, sendo secretariado pela vereadora Eliane Giuliani Hoppe.
Constatando a presença de todos os vereadores e, portanto, havendo número regimental, o Senhor
Presidente invoca a proteção Divina para esta Casa, declara aberta a sessão e coloca em discussão a ata
da sessão anterior. ada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coloca a mesma em votação que foi
aprovada por unanimidade. Neste momento o Senhor Presidente diz que não temos nada na pauta do
dia, mas contamos com a presença do Sr. Anderson Hermes que é responsável para unidade da
CORSAN de Agudo e região. A palavra está a disposição do gerente da CORSAN para que possa nos
trazer informações a respeito do abastecimento de água de nossa cidade. Fazendo uso da palavra o Sr.
Anderson diz que por motivos de doença não pode se fazer presente antes e diz que fez uma pesquisa
a respeito do assunto abordado no convite e realmente em alguns pontos da cidade há falta de água
principalmente nas primeiras horas do dia e em alguns dias da semana. O sistema de abastecimento de
água desta cidade é por pressão onde a água é empurrada na rede que vai direto para as casas e o que
sobra vai para o depósito. Isto faz com que em alguns pontos há mais pressão e outros a água demora
mais para chegar. Em épocas de enchente dá problemas nas bombas que acabam entupindo ou
queimando e causa estes problemas. Nesta época constatamos que a água coletada do rio há uma
turbidez maior que normalmente ocorre fazendo com que o processo de limpeza seja mais demorado.
Nós ternos um projeto junto a FUNASA para captação e armazenagem de água. Nesta captação está o
projeto de perfuração de um poço artesiano que se tiver vasão suficiente e a água for adequada para o
consumo deverá resolver este problema. Não estou prometendo que teremos este poço, a CORSAN já
depositou a contra partida, mas falta liberação dos recursos federais e nós torcemos para que isto
aconteça. Também procuramos ouvir o Elernar que era servidor da CORSAN e que se aposentou e tem
muita experiência no assunto que nos auxiliou muito. Fazendo uso da palavra o vereador Milton diz
que já estive em Brasília juntamente com o prefeito onde solicitamos também este recurso e a
impressão que tivemos é que será muito difícil de conseguir se não tivermos o apoio de alguns
deputados. Também quero dizer que alguns dias pra cá não dá para tomar a água que sai das torneiras,
está muito suja e com gosto de barro. Em resposta o Senhor Anderson diz que isto não é comum.
Seria interessante levar uma amostra até a unidade para fazer uma análise para ver o que está
ocorrendo. Fazendo uso da palavra o Senhor Presidente diz que não seria possível manter o
reservatório com um nível mais elevado para que tenha pressão suficiente para chegar até as casas
destas pessoas que nos trazem estas reclamações? Em resposta o Senhor Anderson diz que somente
com a ajuda de uma outra forma de captação como o poço artesiano, por exemplo que possui uma
turbidez baixa e fácil de tratar. Fazendo uso da palavra a vereadora Carine diz que se este problema
não ocorria anteriormente será que não há alguns vazamentos que estão comprometendo o
abastecimento. Em resposta o Sr. Anderson diz que pode haver algum escapamento de água invisível,
nós procuramos estar sempre atentos a isso, mas é possível. Fazendo uso da palavra o vereador
Valdomiro diz que segundo o secretário do estado os poços artesianos estão com os dias contados. Em
resposta o Senhor Anderson diz que em se tratando de abastecimento de água para a comunidade não
deveremos ter problemas, o que há muita restrição é a captação de água em poços para irrigação e
outros fins. Quero dizer que esta região de vocês é muito bonita com uma grande riqueza de água e
vegetação, as pessoas daqui são muito acolhedoras, eu me senti muito bem acolhido, realmente vocês
estão de parabéns. Fazendo uso da palavra o Senhor Presidente agradece a presença do senhor
Anderson que se sinta bem acolhido, porque não estarnos aqui para criticar, mas sim para somar e
ajudar. Diz que esta Casa está a disposição para qualquer coisa que precisar e que nós sabemos da
qualidade do trabalho dos servidores da CORSAN e da qualidade de água que é apresentada para a
comunidade. Nada mais a tratar o senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada
esta sessão e eu secretário lavrei a presente ata que após Iida e achada conforme será devidamente
assinada. '~~"""'''''''_''''''''''''''''''LI __ '',_
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