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“INDICA AO PREFEITO MUNICIPAL A NECESSIDADE 
DE ADQUIRIR UMA BOMBA CENTRIFUGA PARA A 
CAIXA DE ÁGUA DO DISTRITO DE ALTO COITÉ PARA 
ABASTECER AS RESIDENCIAS DA PARTE ALTA 
PRÓXIMO AO GINÁSIO “ ARÃO BEZERRA”  NO 
DISTRITO DE ALTO COITÉ. 

 

 

                              Diante dos preceitos regimentais e com 

anuência do Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora 

desta Augusta Casa de Leis, que encaminhe expediente 

indicatório ao Poder Executivo, mostrando-lhe a necessidade 

acima mencionada. 

 

 Senhor Prefeito, 

Senhores Vereadores,  

 

 

JUSTIFICATIVA 
 
                          A nossa propositura tem como objetivo garantir 

e promover melhoria do armazenamento e o  abastecimento de 

água nas residências  da parte alta, ou seja as residências 

próximas  ao Ginásio, com isso  irá resolver a situação do 

abastecimento  de água. 

 

INDICAÇÃO 
 

Nº 157/2020 

 

PROTOCOLO 
 

Nº. 53.399/2020 
 

 

Autor: VEREADOR.  ANTÔNIO CARLOS RAMOS NETO. 
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                        A bomba que ora solicitamos irá funcionar com o 

reservatório  cheio, e isso  irá proporcionar  mais ou  menos 

duas horas de água para abastecer  todas as residências  

próxima  ao  Ginásio “ Arão Bezerra” 

                          A água é elemento vital para o 

desenvolvimento econômico e social, é fator de melhoria de 

saúde, está intimamente ligada à melhoria da qualidade de 

vida, razão maior desta proposta. 

                         Essa medida vai possibilitar que todos tenham 

em suas casas um reservatório de água para consumo próprio, 

assegurando assim dignidade e a qualidade de vida às famílias 

que serão beneficiadas pela benfeitoria. 

                               Por esta razão, solicitamos apoio a esta 

Casa de Leis, pois assim estaremos fazendo o nosso papel de 

porta – voz da população Poxorense, e desde já, requeremos o 

acatamento desta indicação pelo senhor Prefeito Municipal. 

                              

                              Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio 

Soares Silva”, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano 

dois mil e vinte. 

 

 

Ver. Antônio Carlos Ramos Neto 

 

 

 


