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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, com cópia ao Excelentíssimo Senhor
Secretário-Chefe da Casa Civil, a necessidade
de viabilizar recursos para a aquisição de
bombas d’água para atender a comunidade do
Distrito de Vale Rico, no município de
Guiratinga.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por meio do qual
aponto e INDICO a necessidade de viabilizar recursos para a aquisição de bombas d’água para atender a
comunidade do Distrito de Vale Rico, no município de Guiratinga.

JUSTIFICATIVA

Os moradores do distrito de Vale Rico, em Guiratinga, a 56 quilômetros de Rondonópolis, estão com o
abastecimento de água prejudicado desde o dia 30 de dezembro do ano passado, quando umas das
bombas do poço artesiano queimou, dificultando a vida em sociedade naquele local, tendo em vista que a
água é bem indispensável a vida humana.
Dada a urgência da situação, faz-se necessário que o Governo do Estado mobilize prontos esforços para a
solução daquele problema, seja através da perfuração de mais poços artesianos em parceria com a
FUNASA, seja através da garantia de recursos para aquisição de novas bombas d’água.
Diante do exposto, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta, cumpre-me
levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos Pares, aos
quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental acolhida e
merecida aprovação.
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