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INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL A 

NECESSIDADE DE FAZER REFLORESTAMENTO NAS 

PROXIMIDADES DA NASCENTE DA CAPTAÇÃO DA 

ÁGUA FLUVIAL QUE ABASTECE AS RESIDENCIAS 

NA SEDE DO MUNICIPIO. 
 

                                             Diante dos preceitos regimentais e 

com anuência do Soberano Plenário, requeiro a Mesa 

Diretora desta Augusta Casa de Leis, que encaminhe 

expediente indicatório ao Prefeito Municipal, mostrando-lhe 

a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito, 

Senhores Vereadores, 

 

                                        Como se pode perceber, a questão 

da escassez da  água é fato verídico e que em nossa cidade, 

podemos observar muitos de nossos mananciais, que cortam 

e até delimitam nosso município, estão agonizando, denter 

estes, aqueles que secaram totalmente e que se alguma 

medida não for tomada, em um futuro bem próximo, 
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estaremos enfrentando uma crise  hídrica de grandes  

proporções , que poderá afetar seriamente a qualidade de 

vida de todos os munícipes. 

 

                             A falta de água envolve uma série de 

fatores e o principal deles e a falta  de manejo sistemático de 

preservação das nascentes, o desmatamento das matas 

ciliares, das florestas  de galerias  e veredas, onde 

encontramos  verdadeiras vertentes de água que formam 

nossos córregos, riachos e rios. 

 

                            A responsabilidade é do Poder Público, 

mas achamos que é tarefa de todos, inclusive da própria 

comunidade, nosso pedido vem de encontro a essa 

realidade, e que se for colocado em prática poderá ainda 

resgatar nossos mananciais  e frear essa agonia em que 

vivem nossos cursos d’ água, responsáveis pela 

sobrevivência dos ecossistemas e do frágil bioma do 

cerrado.. 

 

                           Assim sendo, queremos fazer esse apelo ao 

Prefeito Municipal, que estude com muita atenção esse 

nosso pedido, ao qual  reputamos da mais alta importância. 
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                            Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio 

Soares Silva”, aos trinta dias do mês de setembro do ano 

dois mil e vinte. 

 

 

 

Ver. Geovane de Sousa Conceição 


