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INDICAÇÃO N° 033/2013

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, nos termos do Regimento Interno
deste egregio parlamento, requer que seja endereçado expediente ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, Magno Rogério Siqueira Amorim, para que o mesmo adote
todas as providências necessárias para que se proceda à construção de um poço
artesiano no Povoado Catarina, neste município.

JUSTIFICA TIVA

Esta proposição se justifica pelos argumentos abaixo delineados,
senão vejamos:

A água é um elemento vital e indispensável para a sobrevivência e
de certa forma a existência dos seres humanos e todos os seres vivos de maneira geral.
A água é essencial para quase todas as atividades do cotidiano do ser humano, higiene
pessoal e a higiene do ambiente em que vivemos é um exemplo claro disso. Também os
cuidados de higiene com os alimentos e o cultivo dos mesmos dentre outras atividades
que são influenciáveis na vida do ser humano.

Outra função que a água exerce na vida dos seres vivos, em
especial dos seres humanos é que a mesma auxilia na prevenção de determinados tipos
de doenças, tais como cálculos renais, infecções urinárias dentre outras patologias, e
também auxilia na proteção do organismo contra o envelhecimento.

No Povoado Catarina a escassez de água é um problemas que já
perdura há muitos anos, o que inviabiliza não só o consumo de água potável, bem como,
impossibilita o desenvolvimento de projetos comunitários voltados para o cultivo de
hortaliças e projetos voltados para a criação de animais. O desenvolvimento dos
aludidos projetos só pode ser viabilizado caso seja solucionado o problema de escassez
de água potável no Povoado Catarina, tendo em vista que a presença desta fonte de
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energia é a pedra angular de todo e qualquer desenvolvimento de projetos
hortifrutigranjeiros.

o desenvolvimento dos projetos ora mencionados são de extrema
importância para a geração de emprego e renda na zona rural. Mas para que os mesmos
sejam desenvolvidos é necessária a compreensão de Vossa Excelência no sentido de
tomar todas as providências no sentido de construir um poço artesiano no Povoado
Catarina.

Plenário Hercílio do Lago Filho, do Palácio Antonio Rodrigues
Filho, em 18 de fevereiro de 2013.
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