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Protocolo:

01840/2013

Processo:

Tipo:
Autor:

Indicação
Dep Felipe Orro;

Projeto:
Data Leitura:
Data Arquivo:
Ass.Protocolo:

26/06/2013
____/____/_______
___________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, após
ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao Ilustre Diretor
Presidente da Empresa de Saneamento de MS - SANESUL, José Carlos Barbosa, com cópia
ao Ilustre Diretor Presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato
Grosso do Sul - AGEPAN, Ayrton Rodrigues, solicitando seja viabilizada a extensão da rede
de abastecimento de água nas Ruas Projetadas I, II e III, Rua Valdomiro Queiróz, Rua Pedro
Mendes da Costa, localizadas no Distrito de Cipolândia, no Município de Aquidauana-MS,
conforme exposto na Indicação nº 380/2013, do Poder Legislativo Municipal, de autoria do
Vereador Moacir Pereira de Melo.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário Dep. Júlio Maia, 26 de junho de 2013.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDT

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNo Distrito de Cipolândia, no Município de Aquidauana-MS,
existem mais de 50 (cinquenta) famílias não dispõe de serviço público de abastecimento de
água tratada, o que é inadmissível nos dias atuais. x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOs seres humanos têm necessidade de água de qualidade
adequada e em quantidade suficiente para todas suas necessidades, não só para proteção
de sua saúde, como também para o seu desenvolvimento econômico. Assim, a importância
do abastecimento de água deve ser encarada sob os aspectos sanitário e econômico.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA extensão da rede de distribuição de água, por óbvio,
acarretará em custos à SANESUL. Entretanto, em contrapartida, aumentará o número de
seus consumidores, melhorando seu faturamento mensal.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFrise-se que a extensão do sistema de distribuição de água
tratada propiciará uma rápida e sensível melhoria na saúde e nas condições de vida de
uma comunidade, principalmente através do controle e prevenção de doenças, promoção
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de hábitos higiênicos, desenvolvimento de esportes, limpeza pública, etc. A implantação
do sistema de abastecimento provoca a diminuição sensível na incidência de doenças
relacionadas à água. Se uma rede de esgoto for complementada melhora ainda mais.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPelo justificado, merece acolhida a indicação ora formulada.x

