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INDICO AO PREFEITO MUNICIPAL A NECESSIDADE DE PROCEDER 

A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA NO DISTRITO DE ALTO 

COITÉ, NO MUNICIPIO DE POXORÉU/MT.    

                                   

                      Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, 

que encaminhe expediente indicatório ao Executivo Municipal, 

mostrando-lhe a necessidade acima mencionada. 

 

 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em consideração 

a necessidade de proceder à reestruturação do sistema de água no 

Distrito de Alto Coité, posto que a comunidade do respectivo distrito está 

sofrendo com a escassez de agua. 

 

  Cumpre ressaltar que muitos moradores do aludido distrito 

já vem sofrendo com a falta de água, causando revolta e situação de 

inconformismo á população. 
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  Nesse interim, Nobres Parlamentares, indubitavelmente, é 

de suma importância que o Poder Executivo, juntamente com o DAE, 

tome as medidas necessárias para que a comunidade do respectivo 

distrito não passe por essa situação tão constrangedora que é ficar sem 

acesso a um dos bens mais preciosos que existe: a água.  

 

 Destarte, o acesso à água potável é fator de grande importância 

para a qualidade de vida da população, sendo indispensável que 

possamos disponibilizar toda a estrutura adequada para os moradores da 

cidade de Poxoréu. 

 

 Logo, é dever do Poder Público garantir melhorias na qualidade de 

vida da população, sendo imprescindível que sejam tomadas as medidas 

necessárias, atendendo os pedidos da comunidade. 

 

Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois 

assim estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população 

Poxorense, e desta já, requeiro o acatamento desta indicação pelo 

Excelentíssimo Prefeito Municipal da cidade. 

 

 Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, 

aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove. 

 

 

   Ver. Antônio Carlos Ramos Neto 

  1º Secretário 

         “Dr. Carlinhos Valim” 

 

 

 


