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INDICAÇÃO Nº 1114/2018 
  
 

INDICAÇÃO 
 
  

Indico à Mesa Diretora na forma regimental, em vigor, que seja solicitado ao Prefeito 
Municipal de Macuco Sr. Bruno Alves Boaretto, que junto à Secretaria responsável, seja realizado 
nas Escolas um Projeto de Conscientização da importância de se economizar água e 
energia elétrica. 

 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
          
 

A água é um recurso indispensável à vida, no entanto, mesmo com sua extrema importância, 
ela corre o risco de se findar, muitos lugares já sofrem com a falta desse recurso. Diante dessa 
preocupação, a sociedade tem promovido alguns esforços para amenizar esse problema tão sério 
que tem afetado grandemente o país. 

E sobre a questão de se economizar energia elétrica, é muito importante que se faça uma 
conscientização, pois o custo é muito alto e danoso para o meio ambiente gerar energia da forma 
como fazemos hoje. Economizar energia é uma forma de proteger o meio ambiente e, também, de 
aliviar o bolso do consumidor. Muito se discute sobre as vantagens de diminuir o consumo de 
energia e a relevância desse esforço para o planeta, mas nem todos têm consciência sobre a 
importância de reduzir o desperdício imediatamente. 

Isso acontece porque a maioria das pessoas desconhece o impacto causado pelo alto 
consumo de energia. 

Quanto ao trabalho de conscientização, sem dúvida, a escola é o melhor lugar para executá-
la. Por isso, a instituição escolar e o professor devem estabelecer trabalhos práticos ligados à 
economia de água e de energia elétrica. Ao professor cabe a função de esclarecer acerca da 
importância desses dois recursos para a vida e as várias formas de utilização, alertando sobre a 
escassez desse recurso tão precioso, que é a água e onde há os maiores desperdícios. Trabalho 
dessa natureza é de grande importância, porque não somente o aluno é alcançado, mas toda a 
família.  

Muitas vezes, o próprio aluno conscientiza os pais sobre os riscos da escassez de água. É 
interessante que o professor apresente aos alunos números que demonstram a quantidade de 
água e energia elétrica que são desperdiçados ou economizados de acordo com o uso.  

No caso das Instituições de Ensino, ser o exemplo é algo fundamental para o ensinamento 
de seus alunos e corpo docente. 

 
 
 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 18 de junho de 2018. 
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