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O Vereador que abaixo s¿lbscreve propöe à nobre Mesa,
consultado o augusto e soberano Plenário, na forma regimental,
seja encaminhado expediente ao Exma. Senhora Exma. Senhora
Prefeita ANTÔNIA ELTENE LIBERAT? DtAs, com cópias ao
Exmo Sr. DEPUTADO ESTADUAL VALMIR MORETTO, e ao
Exmo. Sr. JULIANO JORGE BORACZINSKI Presidente. da
Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT,
consubstanciado na seguinte Proposicão Plenária.

Temática: Gestäo junto ao Gabinete do Ðeputado Estadual Valmir Moretto

REPUBLICANOS e ao Presidente da Companhia Mato-grossense de Mineraçåo

(MEïAMAï), para a perfuraçäo de poços artesianos nas segu¡ntes comunidades rurais

do nosso município: Vale do Mangaval, Facäo, Bom Jesus e Alambrado.

Excelentíssima Prefeita,

Com meus cordiais cumprimentos e homenagens de estilo, tempestivamente,

INDICO gestäo junto ao Gabinete do Deputado Estadual Valmir Moretto

REPUBLICANOS e ao Presidente da Companhia Mato-grossense de Mineraçäo
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(METAMAT), para a perfuraçåo de poços artesianos nas seguintes comunidades rurais

do nosso município: Vale do Mangaval, Facão, Bom Jesus e Alambrado.

A presente demanda é de extrema necessidade, já que a água é um recurso

natural indispensável à vida, e ainda demasiadamente escassa nas regiöes que se

pretende contemplar. Por se tratar de localidades rurais, a água é ainda mais preciosa,

pois servem às criaçöes e muitas vezes ao plantio de monoculturas.

Ouiro ponto que se pretende combater com o atendimento desta demanda, é

o gasto com recursos públicos, já que os veículos tanques da prefeitura municipal

(caminhäo-pipa) é que dão suporte a estas e outras comunidades próximas em perfodo

de longa estiagem, causando certamente despesas ao erário, uma das coisas que se

pretende combater com este assessoramento.

Diante do exposto, solicito celeridade necessária ao atendimento e

encaminhamento desta demanda, receba meus agradecimentos e votos elevada estima

e apreço.

Sa/a das Sessões, 23 de junho de 2022.

Ver. Antônio REPUBLICANOS
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