
 

 

 

 

Indicação nº 030/2019 

Sr. Presidente 

Os vereadores que esta subscrevem. Indicam a nobre mesa. Consultando o 

augusto e soberano plenário na forma regimental, conforme preceituam artigos 

no regimento interno do legislativo Municipal, que seja encaminhado 

EXPEDIENTE INDICATORIO ao excelentíssimo  Senhor Prefeito Municipal, 

Paulo Horn; com copia ao departamento responsável, para que viabilize estudo 

junto com aos moradores  das  comunidades de linha PANORAMA e também 

SEDE OURO, em caráter emergencial, de onde possa ter  fontes de água  

potável para atender as famílias destas comunidades, e se isto não for possível 

que seja instalado caixa de água na comunidade do PANORAMA de 5000, 

(cinco mil litros ) pois Sede Ouro possui caixa sendo assim apenas abastecer 

com caminhão pipa uma vez por dia para que as pessoas tenham pelo menos 

água para beber, 

                                             JUSTIFICATIVA 

Considerando senhor presidente e nobres vereadores que estamos vivendo um 

longo período de estiagem, em nosso município e também na nossa região, 

precisamos frisar que estas comunidades tem como principal atividades 

econômicas a agricultura  pecuária de corte e pecuária leiteira, que promove a 

geração de empregos e renda familiar, a estiagem já provocou uma perda 

significativa na economia das famílias dessas comunidades, pois os mesmos  

já estão buscando água para os animais a um Bom tempo, e o que é pior a 

falta de água  para o consumo humano. 

Diante desse quadro, senhor presidente, e nobres colegas vereadores que 

todos nos somos conhecedores da dificuldade dessas famílias, e que para 

solução a longo prazo cem duvida seria a perfuração de poços artesiano ,mais 

sabemos que isto demoraria e muito, portanto a solução imediata seria  o 

abastecimento com caminhão pipa, com água potável  levados aqui da sede do 

município, esta intervenção garantira melhor qualidade de vida das famílias que 

vivem nestas comunidades. 

Por se tratar de uma utilidade publica em beneficio e principalmente  da saúde 

das pessoas solicitamos aos responsáveis o pronto atendimento, e também 

aos nobres pares a aprovação da presente indicação.  

Ademir Maciel Costa                                                Amilton de Araújo 

Vereador PL                                                              Vereador PSDB 



 

 

 

 

 


