Indicação 0211/2016
SENHOR PRESIDENTE
O Vereador que este subscreve, requer a Vossa Excelência, ouvido o plenário na forma regimental, o
encaminhamento de ofício ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Edson Renato Dias, contendo os termos da
seguinte INDICAÇÃO:
Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Edson Renato Dias que determine a Empresa Municipal de
Água e Saneamento - EMASA, e demais órgãos competentes, que seja implantado no Município de Balneário
Camboriú um programa de identificação das ligações irregulares, a exemplo do programa “Se Liga na Rede”,
com o objetivo de fiscalizar e eliminar as ligações de esgoto irregulares da cidade, especialmente, no que se
refere ao canal do Marambaia e no seu entorno.
JUSTIFICATIVA
Balneário Camboriú possui um dos melhores sistemas de esgotamento sanitário de Santa Catarina e também do
Brasil. Atualmente, mais de 90% dos moradores, maioria no Centro da cidade e nos bairros Nações e Pioneiros,
possuem rede coletora de esgoto implantada e funcionando. O sistema de coleta é integrado por onze Estações
Elevatórias que encaminha os dejetos coletados até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no Bairro Nova
Esperança.
Considerando a condição atual de cobertura de coleta e tratamento de esgoto em Balneário Camboriú e visando
reduzir os impactos ambientais, evidencia-se a importância de um trabalho continuado de verificação das
ligações de esgoto irregulares, a fim de melhorar a qualidade de vida da população residente e dos turistas que
visitam nossa cidade.
Diante do exposto, indico ao Prefeito a implantação de um programa de identificação das ligações irregulares, a
exemplo do “Programa Se Liga na Rede”, em desenvolvimento nas cidades de Florianópolis e Criciúma.
O programa visa à realização de fiscalização, com ações de inspeção e verificação dos esgotos ligados
irregularmente à rede de drenagem pluvial e/ou das águas pluviais ligadas inadequadamente nas redes de esgoto,
a fim de eliminar as ligações irregulares, contribuindo para a qualidade ambiental e a saúde pública.
Sugere-se iniciar a fiscalização nas edificações e nos sistemas que contribuem direta ou indiretamente para o
Canal do Marambaia, com objetivo de eliminar pontos de poluição deste.

