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Senhor Presidente: 

O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta Casa solicite junto ao Executivo 

que realize, através da Secretaria Municipal competente, a abertura (PERFURAÇÃO) de um novo 

POÇO ARTESIANO de água comunitária na localidade da Santa Rita, Distrito da Borússia. 

  Cabe salientar que a Associação dos Usuários do Poço Comunitário 

Vitório Colombo não está medindo esforços em tentar colocar água de boa qualidade nos lares 

da Comunidade. Foi instalando recentemente uma nova bomba submersa mais potente, uma 

nova caixa de comando e cabos elétricos. Tal iniciativa não obteve o êxito desejado, uma vez  que 

o atual poço está com sua vazão comprometida com a falta de água no lençol freático. Houve 

um  rebaixamento da bomba de mais vinte metros, alcançando a profundidade de 

aproximadamente cento e vinte metros (120), seu limite técnico máximo atual.  A obra foi realizada 

com recursos da própria Associação, sendo utilizados todos os recursos do caixa.  

Sabemos da existência do secamento de vários poços comunitários e 

particulares da região devido a grande estiagem, porém como se trata de uma comunidade que 

recebe diversos turistas e  que abrange um grande número de residências (onde o atual poço já 

abastece cerca 105 residências), acreditamos ser uma obra de urgência pois vários alertas de 

colapso no abastecimento veem sendo emitidos.   

                                    

 Justificativa: 

Diante da atual situação de isolamento social imposto em decorrência da 

pandemia do Covid 19, à agua é essencial como medida de prevenção. Com o agravamento da 

situação que se encontra o abastecimento de água comunitária da comunidade da Santa Rita, 

administrado pela Associação dos Usuários do Poço Comunitário Vitório Colombo - Comunidade 

Santa Rita/Borússia-CNPJ: 23.406.520/0001-02, a mesma procurou a representatividade dos 
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Vereadores de Osório, para solicitar providências, com a URGÊNCIA, para a perfuração de 

um novo poço e para a  instalação de uma nova rede de distribuição para o abastecimento d’água 

na referida comunidade. 

A rede de distribuição é muito antiga e sua bitóla já não é mais compatível 

com a quantidade de usuários e a quantidade de água necessária para manter o pronto 

atendimento, havendo ainda partes com antigos canos de pvc. Com o passar dos anos sofrem 

dilatações e danos diversos, facilitando as rachaduras e rompimentos frequentes, exigindo 

consertos constantes com emendas e conexões em grandes quantidades, tornando os serviços 

dispendiosos e reparos onerosos. 

                     A continuidade dos serviços de abastecimento torna-se cada 

dias mais desgastante, uma vez que a entidade tem arcado com recursos próprios nos últimos 

anos para manter o mínimo de qualidade  à medida que o poder público se omite alegando falta 

de condições, equipamentos e de recursos mínimos devido a cancelamentos de contratos junto a 

empresas terceirizadas dando prioridades a outros serviços. 

                     São públicas e notórias também as reclamações dos outros 

poços artesianos comunitários do Município, sendo alguns abastecidos ultimamente com 

caminhão pipa improvisado e quando solicitam consertos de simples vazamentos, estes levam 

dias para atendimento e não raras vezes perde-se milhares de litros de água tratada em 

consequência desta espera.                                                        

A falta d’água é noticiada diariamente na mídia, provocando decretações 

de emergência e de calamidade em nosso Estado e alertada mundialmente. 

 

Sala das Sessões em, 25 de Maio de 2020. 

 

Charlon Müller 
Vereador do MDB 
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