
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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INDICAÇÃO Nº. 094/2017 
 

 
O(a) Vereador(a) que esta subscreve, com amparo no Regimento Interno, Art. 160, 

propõe ao egrégio Plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhado ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal, que deverá ser realizada no Distrito de 
Entroncamento: 
 

 Perfuração de Poço Artesiano com alta vazão.  

  
JUSTIFICATIVA 

 
 
 

Os moradores da referida comunidade, vêm sofrendo com a falta de água 

impossibilitando a execução do serviço básicos em suas residências, sendo imprescindível  

uma ação rápida do Poder Público, para que tome as providências necessárias para 

amenizar essa falta d’água. 

Lembrando que é dever do poder público garantir melhorias na qualidade de vida da 

população, portanto peço que seja feita a perfuração deste poço artesiano, atendendo os 

anseios daquela comunidade. 

 

 

Plenário “Bartolomeu Batista Lopes”, em 12 de Junho de 2017 
 

 
     

 
 

Adalberto Rodrigues dos Santos    Moab Nascimento Santana 
Vereador       Vereador 
 


