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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Governador,
com cópia à Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística - SEPLAG, a
necessidade de implantação de uma Estação de
Captação para tratamento de Água e a
Perfuração de Poços Artesianos para o Distrito
de União do Norte, localizado no município de
Peixoto de Azevedo.

Nos termos do art. 160 e seguintes da consolidação do regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a
Mesa Diretora, após ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente ao Exmo. Senhor Governador
do Estado, MAURO MENDES, com cópia à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEPLAG, a
necessidade de implantação de uma Estação de tratamento de água e a Perfuração de Poços Artesianos
para o Distrito de União do Norte, localizado no município de Peixoto de Azevedo.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa, que tem por objetivo solicitar a implantação de uma Estação de
Tratamento de Água e Perfuração de Poços Artesianos para a melhoria na qualidade da água do Distrito de
União do Norte.
Existe uma carência muito grande no Distrito em relação ao fornecimento de água tratada. A água potável
está fortemente relacionada à qualidade de vida, saúde pública e desenvolvimento humano.
No Brasil, são 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada. Anualmente, ocorrem cerca de 340 mil
internações por problemas gastrointestinais gerados, principalmente pelo consumo de água sem tratamento.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), essas internações estão entre as principais causas
de morte infantil no mundo, E, por isso, é tão importante pensar em tratamento de água.
Com a implantação da estação de tratamento, será possível minimizara a quantidade de poluentes presentes
na água, afastando vários riscos a saúde da população e proporcionando uma água própria para o consumo.
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O acesso à água é de extrema importância para melhoria da qualidade de vida local, sendo um grande salto
na busca do saneamento básico local.
Por estas razões é que pedimos o acolhimento dos nobres colegas pela aprovação da matéria.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Fevereiro de 2021

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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