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Moção nº 003/2018                                      

Data: 25 de junho de 2018 

Exmo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Caraá 

Vereador Eloi Adão Edinger Dalathea 

 

 

 

Exmo. Senhor Presidente: 

 

    

Os Vereadores Signatários, dispondo de suas legais e regimentais atribuições, vêm 

perante Vossa Excelência, solicitar que seja encaminhada ao Senhor Secretário de Estado do 

Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio José Minetto a seguinte MOÇÃO. 

 

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria recursos para perfuração de 

poço  na comunidade Morro dos Dias. 

 

                Justificativa: 

                O saneamento básico, além de um direito, é uma questão de saúde pública, pois a 

ausência de tratamento adequado importa na incidência de inúmeras doenças. A consequência 

direta e imediata é a dependência de tratamento na rede de saúde pública. Portanto, a medida ora 

sugerida importará em melhoria das condições de vida daqueles que habitam na comunidade, 

além de reduzir a necessidade de se buscar a medicina curativa. 

                O abastecimento de água na comunidade de Morro dos Dias é feita de forma precária, 

não sendo suficiente para atender a demanda de mais de vinte famílias ali residentes. 
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                A população da comunidade tem sido constantemente penalizada pela falta de água 

potável de qualidade adequada e em quantidade suficiente para atender às suas necessidades  

domésticas, tais como consumo, preparação de alimentos e higiene pessoal. A extensão da rede 

de água irá minimizar o sofrimento da população com a escassez da água e contribuirá com  o 

desenvolvimento econômico da região. 

                Desta forma, é imprescindível que o Executivo Estadual se sensibilize com a situação 

destas pessoas, para implantar a rede de água e esgoto na comunidade. 

 

 

 

 

Plenário Jorge Von Saltiél, 25 de junho de 2018. 

 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Cláudio Luis Sanna - MDB Fabiano Santos da Silva – MDB 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Elcio Ramos dos Reis- MDB Luiz Presente – MDB 

 

 

 

_____________________________ _____________________________ 

Omar Moro-Progressistas Sandra de Ávila-Progressistas 
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_____________________________ _____________________________ 

Marlon Ramos Tedesco-PSDB Djalmo Gomes Ribeiro-Progressistas 

 

 

 

_____________________________ 

Eloi Adão Edinger Dalathea -PRB 
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