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INDICO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE
MATO GROSSO, SR. MAURO MENDES, COM
CÓPIAS PARA O SECRETÁRIO CHEFE DA CASA
CIVIL, SR. MAURO CARVALHO, E AO
SECRETÁRIO
DE
ESTADO
DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, SR.
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA, A
NECESSIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS
PARA A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO
NA COMUNIDADE DO ALCANTILADO,
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA - MT.

Com esteio no Art. 160, Inc. III, do Regimento Interno (Res.-ALMT 677, de 20.12.2006, atualizada até a
Res.-ALMT 6.812, de 13.08.2020) desta Augusta e Respeitável Casa de Leis, após a manifestação favorável
do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e indico a necessidade de recursos financeiros para a perfuração de poço artesiano na
comunidade do Alcantilado, Município de Guiratinga - MT.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa atender as demandas da Comunidade do Alcantilado, pertencente ao Município
de Guiratinga – MT, a pedido da Sra. Aldamice Lopes da Silva, filha do conhecido garimpeiro Francisco
Lopes, popular Chico Dudu.

Hoje a comunidade representa um forte ponto turístico, onde vivem aproximadamente 70 (setenta) famílias.
No mês de janeiro de cada ano, tem-se a tradicional Festa de Santos Reis, ponto alto do turismo local,
chegando a reunir 5 (cinco) mil turistas.
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Nos dias 8 e 9 de janeiro, os festejos são realizados na Guarda Mirim, na sede do Município de Guiratinga,
com a participação de foliões que percorrem as casas da cidade, numa tradição que remonta ao surgimento
da cidade de Lageado, na década de 30.

Nos dias 14, 15 e 16 de janeiro, fugindo da concorrência de outros festejos em localidades do Vale do
Garças, acontece a mais tradicional Folia de Santos Reis do Sul de Mato Grosso, no distrito de Alcantilado,
às margens do Rio Garças.

A água que hoje atende a comunidade é proveniente de uma mina, onde o gado também utiliza, e vem
encanada por sistema de gravidade, situação esta que permite haver disponibilidade de água somente
durante o dia.

Com o intuito de levar a presença do poder público, através da criação de reais condições – ainda que
mínimas – de dignidade da pessoa humana, promovendo cuidados com a saúde e a vida, é que indicamos o
importante trabalho de perfuração de poço e suas peculiaridades, de modo a atender não somente as
setenta famílias que ali vivem, mas também a grande população turista que lá visita.

Certo do apoio dos demais parlamentares para aprovação da presente indicação, que trata fortes melhorias
e desenvolvimento na região.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Abril de 2021

Gilberto Cattani
Deputado Estadual

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Abril de 2021
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