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INDICAÇÃO 
 
  
        Indico à Mesa Diretora na forma regimental, depois de ouvir o Plenário, que seja 
solicitado ao Prefeito Municipal de Macuco Sr. Bruno Alves Boaretto, que junto à 
Secretaria responsável, seja criado um Projeto de Reaproveitamento de água das chuvas 
e de Ar condicionado em todos os Órgãos Públicos da Cidade. 
 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
        

O uso racional da água pode ser definido por práticas, técnicas e tecnologias que 
propiciam a melhoria da eficiência do seu uso, sendo que devido à sua escassez contínua, 
processos como o de reaproveitamento da água têm crescido nos últimos anos, além de 
que a escassez da água faz com que ela se torne mais valiosa e sua economia também 
gera economia financeira para seus usuários. 

Os Projetos de Captação e Reuso de Água são ideais para todos aqueles que 
desejam economizar esse recurso tão precioso e caro. Além de proporcionarem o 
armazenamento de água para o reuso futuro, geram uma economia nos custos da conta 
de água, já que se evita o desperdício desse bem. Além de armazenar água da chuva 
para reuso em vasos sanitários, para lavar pisos e veículos, irrigar o jardim e outras 
tarefas, pode reaproveitar a água, ajudando o meio ambiente e baixando os custos. 
        O presente Projeto tem como objetivo apresentar soluções ambientais sustentáveis e 
refletir sobre políticas ambientais inteligentes que contribuam para o futuro do planeta 
Terra.  

O Projeto será desenvolvido a partir da coleta de água proveniente do gotejamento 
dos aparelhos de ar condicionado, e da chuva, sendo esta água armazenada e utilizada 
para setores como jardinagem e lavagem. As gotas de água que são inconvenientes nas 
calçadas, porém, podem somar vários litros de água ao final do dia, permitindo ser 
reutilizada em práticas sustentáveis. 

A coleta pode ser feita de duas formas: através do uso de baldes, ou então ser 
recolhida por meio de um sistema de drenagem projetado especialmente para a captação 
da água; é de fácil instalação e de baixo custo. Dessa forma a instalação trará benefícios 
para o meio ambiente e para a instituição, no que diz questão a economia financeira e 
desenvolvimento sustentável. 
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