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Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Poconé-MT. 
 

                      O Vereador que a esta subscreve, nos termos do Regimento Interno da 
Casa, INDICA ao Exmª. Srª. Nilce Mary Leite, Prefeita Municipal, no sentido de viabilizar 
em parceria com o Governo do Estado, FUNASA e Prefeitura Municipal a construção de 

um poço artesiano com profundidade de aproximadamente 50 metros, com revestimento 
filtro e bomba a energia solar, caixa d`agua suspensa de 3 mil litros e 300 metros de rede 
para atender parte da comunidade Capão do Angico, município de Poconé-MT.  

 
A presente indicação visa atender solicitação de 25 famílias que em época 

da estiagem passam por dificuldades com falta de água potável, com esta melhoria o 
Governo Estadual e Municipal dará ao homem rural melhor condições de vida, 
proporcionando a dignidade, o social e a saúde.  

 
Vale ressaltar que conforme levantamento efetuado o local ideal para a 

construção do poço é na área de propriedade do Senhor Francisco de Figueiredo por 

estar mais próxima da maior concentração das famílias e a margens da estrada, onde 
todos possam abastecer sem nenhuma dificuldade.  

 
 
 

Sala das Sessões “Josefa Gonçalves”, em 14 de novembro de 2014. 
 

 
 
 

Vereador Gonçalo Beijo, do DEM 

 


