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INDICAÇÃO Nº 022/2021, DE 07 DE JUNHO DE 2021 
AUTOR: WESLEY CHARLES LEMES DA SILVA 
 
                      
            Senhor Presidente, 

         INDICAMOS, na forma regimental e após ouvido o Plenário desta Casa ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, EDSON PALMEIRAS DOS SANTOS, 

providências  que se fizerem necessárias, para reativação do Poço Artesiano que se 

encontra desativado, no Povoado de Serra de Campo, afim de normalizar o 

abastecimento de agua das residências daquela comunidade. 

 

            JUSTIFICATIVA 

            Fomos procurados por diversos moradores residentes no Povoado de Serra de 

Campo, que reclamam sobre o sistema de abastecimento de agua nas suas 

residências. 

            Ocorre que o poço em funcionamento não esta conseguindo levar o 

abastecimento de agua a todas as caixas d’água das casas normalmente.  

           A presente Indicação é necessária em função de que os moradores enfrentam 

dificuldades com o racionamento de água no local, que sabemos ser primordial ao 

consumo dos mesmos, possibilitando o desenvolvimento de suas atividades. O acesso 

a água potável é fator de grande importância para a qualidade de vida da população, 

sendo indispensável que possamos disponibilizar toda a estrutura adequada para a 

propriedade supracitadas que vêm sofrendo com a escassez no acesso a este bem tão 

precioso. 

           O acesso à água potável possui íntima ligação com o direito à vida e com a 

dignidade da pessoa humana, sendo inegável sua importância no mundo atual 

mostrando a necessidade urgente da reativação deste poço artesiano.  

 
                  SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DE 

GOIÁS, Estado de Goiás, aos 07 dias do mês de junho de 2021. 

 

                     ________________________________________ 
                               WESLEY CHARLES LEMES DA SILVA 
                                               Vereador - PP 

 


