INDICAÇÃO Nº 01/2018
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A):
DD. PRESIDENTE DO PARLAMENTO JOVEM DESCANSENSE – GRUPO 2
DESCANSO - SC

Senhor(a) Presidente,

A Vereadora mirim que subscreve a presente Indicação na forma
regimental requer o envio de expediente ao Presidente da Câmara de Vereadores, para,
após recebido e aprovado em Plenário, seja encaminhada ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, para que através do setor competente, providencie a construção de uma mini
Estação de Tratamento das Águas (ETA) da chuva nas dependências da Escola de
Educação Básica Itajubá.

JUSTIFICATIVA

Problema: Desperdício, a falta de água e os outros custos.
O que fazer: usar os recursos da água que vem das cisternas
passando pelo tratamento que é realizado nas ETA (Estação de Tratamento de Água),
para que a mesma possa ser aproveitada para o consumo dos alunos e nas atividades em
gerais geradas na cozinha. Objetivo:
Visa-se o melhor rendimento de um recurso mais econômico,
podendo assim diminuir os gastos que a escola exerce nesse quesito;
Aproveitar as instalações que já se encontram na unidade
escolar;
Aproveitar melhor o grande volume de águas das chuvas que
temos capacidade de armazenar, tornando-se potável e própria para o consumo;
Diminuir os custos, economizar o tempo e a energia;
A idealização da sustentabilidade por parte dos jovens;
Resgate de uma fonte pouco aproveitada;

Podendo ser usada para os alunos como uma aula teórica onde
eles poderiam aprender como funciona uma ETA.
Como vai acontecer: A ideia é que aconteça aqui na escola
apenas com a complementação de materiais necessários para que ocorra o tratamento
específico, passando por todas as etapas de tratamento.
Quem: Poderá ser desenvolvido com os cuidados por uma turma
que ajudará no desenvolvimento dos próprios alunos.
Com quem: Procuraria ajuda de empresas privadas para investir
no capital visando o desenvolvimento do projeto e também da empresa que investir,
contará com a contribuição dos professores, alunos e pais. Concluindo-se que todos
estão cientes de que a falta de água no planeta não apenas atingirá nós mais a nossa
futura geração.

Salão Nobre Prefeito Ângelo Bedin,
Descanso, SC, 28 de março de 2018.
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