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CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇAO DE SERVIÇO N.° 050/2021 

Excelentíssimos Senhores Vereadores: 

Indico, de acordo com o que facultam os Artigos 227 e 228 do Regimento Interno, que seja 
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando a seguinte medida de 
interesse público: 

"Implantação de sistema da abastecimento de água, a partir da sede do 
Assentamento Santa Rita, onde já existe o poço artesiano e reservatório, visando 
atender os moradores do entorno do local, considerando ainda que devido a estiagem 
atual os moradores a serem beneficiados já estão encontrando dificuldades de 
abastecimento". 

JUSTIFICATIVA 

Na comunidade Santa Rita já existe o poço artesiano que atende aos órgãos 
públicos existentes como Escola e Posto de Saúde. Considerando que a perfuração de 
um poço artesiano e a construção de reservatório são as etapas mais difíceis para os 
serviços de abastecimento de água tratada às comunidades, e essa comunidade já conta 
com o sistema implantado, apresento ao Executivo Municipal a sugestão de que sejam 
realizados estudos visando a possibilidade de executar uma rede de abastecimen o, e 
assim poder atender a demanda de vários moradores da região. 

Na região residem em torno de quarenta famílias e um levantamento prévio 
demonstra uma distância entre três á quatro mil metros até a última unidade, e dessa 
forma, não sendo uma distância muito grande, pode haver a possibilidade de implantação 
do referido serviço, que, caso concretizado, irá melhorar de forma considerável a 
qualidade de vida dos moradores, como também lhes proporcionar melhores cuidados 
com a saúde, visto que estarão sendo atendidos com água de qualidade para o consumo. 

Posto isso, sabendo da preocupação dessa administração com a população do 
interior do município, espero ser atendido em mais essa reivindicação. 

Câmara Municipal de Inácio Martins PR, 26 de abril de 2021. 
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