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AUTOR: Vereador Antônio José Da Silva ( Tonhão do Rancho) 

 

Indica a Sua Excelência o senhor Dilmar Dal Bosco 
- Deputado Estadual, a necessidade e oportunidade 
de destinar recursos de emenda parlamentar para 
construção de um poço artesiano com a finalidade de 
beneficiar famílias da Associação Rural São 
Benedito do Distrito de Filadélfia. 
 

 O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 do 
Regimento Interno da Câmara, a Sua Excelência o senhor Dilmar Dal Bosco - Deputado 
Estadual, sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta proposição. 
  
JUSTIFICATIVA 
 

 Já que a perfuração de poços artesianos é a forma mais democrática de levar água até o 
cidadão que habita áreas menos povoadas e ermas. 

Levando também em conta os fatores abaixo é justa e oportuna ofertar estes benefícios 
para a referida comunidade: 

O poço artesiano é a forma mais democrática de levar água até o cidadão que habita áreas 
menos povoadas e ermas, casos em que a construção de uma adutora, por exemplo, seria menos 
viável. O poço dá a quem o recebe o benefício de explorar os recursos hídricos disponibilizados 
pela natureza para saciar demandas animais e humanos - quando se trata de poço cristalino e da 
agricultura. 
 

1. Água de qualidade: de maneira geral, as águas encontradas nos poços artesianos podem 
ser consumidas e, na maioria das vezes, apresentam alta qualidade, sem a necessidade de 
tratamento químico. É recomendado que seja feita sempre a análise de potabilidade antes 
do consumo, que deve atender as exigências legais nos aspectos químico, físico e 
bacteriológico. 

2. Fim de problemas com estiagem e racionamento: você não vai precisar se preocupar com 
os períodos mais secos ou em que se faz necessário o racionamento de água por parte de 
toda a população.  

3. Contribuição para o meio ambiente: um poço artesiano, sendo bem construído, não 
oferece nenhum risco à natureza, pelo contrário, se torna um grande aliado. Como 
oferece água a baixo custo, de boa qualidade e de fácil controle de consumo, se torna um 

Discussão e votação única em: ____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 
 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( X) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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vetor de economia e saúde. É considerado o sistema de captação de água que menos 
agride o meio ambiente.  

4. Possibilidade de manutenção: fazendo a manutenção do poço artesiano pelo menos uma 
vez ao ano, você contribui para a sua conservação e prolongamento da vida útil, fazendo 
com que ele forneça água limpa e própria para uso por muitos anos. 

 
Assim posto pede apoio da matéria e aprovação. 
  
Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, 4 de dezembro de 2019. 

 
 

 
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA 

Vereador autor 


