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INDICAÇÃO Nº: 011 /2021 

Aricanduva – Minas Gerais 

Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Aricanduva, 

Nobres Colegas, 

Senhor Presidente, 

 

O Vereador que esta subscreve, embasado nas disposições da Lei 

Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara Municipal, INDICA que 

após tramitação regimental e ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício ao 

Senhor Prefeito Municipal propondo a construção de um poço artesiano 

para destinação de água encanada para os moradores da comunidade de 

São Lourenço.  

                                              JUSTIFICATIVA 

A presente Indicação se justifica pela urgente necessidade de execução 

de obras visando a perfuração de poço artesiano para a destinação de água 

encanada que atenda as famílias da comunidade rural de São Lourenço.  

Em virtude da falta de água potável em suas residências, os moradores 

da comunidade captam água do Rio São Lourenço, mesmo tratando-se de 

água imprópria para consumo. Tal fato tem causado muitos transtornos aos 

moradores da mencionada comunidade, podendo causar sérios problemas de 

saúde aos cidadãos em razão do inadequado consumo de água.  

Considerando que os serviços de saneamento configuram medidas 

básicas de saúde pública que impactam diretamente na qualidade de vida e no 

desenvolvimento da sociedade como um todo, indico ao Executivo Municipal a 

construção do poço artesiano com o objetivo de levar água encanada para o 

consumo doméstico dos moradores da comunidade de São Lourenço, já que a 

falta de água tem dificultado a execução dos serviços básicos em seus 

domicílios, como higiene pessoal e consumo humano, colocando em risco a 

saúde da população. 
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Destaca-se que é dever do poder público garantir melhorias na 

qualidade de vida dos cidadãos. Por este motivo, a medida ora indicada 

merece ser acolhida e brevemente executada, atendendo os anseios da 

comunidade. 

Sala das sessões, 16 de agosto de 2021. 

 

Cláudio Lafaete Chaves Oliveira  
Vereador 
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