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INDICAÇÃO Nº 052/2019. 

Ementa: Sugere estudos para adoção e implantação de ventosas nos 
sistemas de água do Município de Pato Bragado. 

 

Senhor Presidente: 

                       O Vereador que a presente subscreve, após 

deliberação do Plenário, na forma regimental, solicita envio de cópia 

da presente ao Prefeito deste município, requerendo estudos por parte 

do setor competente da municipalidade visando a adoção de ventosas 

nos pontos mais altos de cada uma de nossas redes de água, com o 

objetivo de descarregar o ar que se acumula nos sistemas quando por 

motivos diversos são ocasionados cortes no abastecimento, fato que 

ocasiona, além de perda de pressão, leituras equivocadas aos nossos 

consumidores, visto que o ar acumulado atualmente só encontra um 

meio de sair, através dos leitores de consumo de nossos usuários, 

denominados hidrômetros.  

Justificativa: 

A presente indicação justifica e fundamenta-se no 

fato, que somos todos sabedores, de que nas recorrentes quedas de 

luz em nossa região, manutenções de emergência ou programadas, 

entre outros motivos que possam ocasionar o esvaziamento das 

adutoras e encanamentos hidráulicos de nosso município, ocorre o 

preenchimento de ar do encanamento, o qual vem a ser drenado pelos 

medidores dos usuários do sistema de água bragadense, SABRA.  

Sabedor que somos da existência no mercado de 

válvulas separadoras ar/água, denominadas “Ventosas”, cuja eficácia 

já é comprovada e cujo custo não se torna proibitivo, venho por 

intermédio deste sugerir sua aplicação. 
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Por fim, a indicação ora proposta visa aprimorar a 

qualidade dos serviços ofertados a nossos cidadãos bragadenses, que 

se utilizam dos serviços de nosso órgão municipal de tratamento e 

distribuição de águas, tornando sua cobrança mais justa e correta, no 

sentido de que estará pagando exclusivamente a água retirada por sua 

unidade de consumo.   

  

             Nestes Termos 

             Pede Deferimento 

                       Sala de Sessões, 02 de Dezembro de 2019. 

        

 
AIRTON VALDECIR SCHMITT 

Vereador 
 

 


