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EDNA AUZIER, Deputada Estadual - PSD - com assento e
representação nesta Casa de leis, na condição de legítima representante do
povo deste Estado, no uso de suas atribuições legais, com base no que
dispõe o inciso 11,do art. 145, do Regimento Interno desta Casa, vem com a
máxima vênia e cautela de estilo, após ouvido o soberano Plenário, que seja
encaminhado expediente a CAESA para que estude a viabilidade de fazer a
susbstituição
da
rede
de
tubulação
de
Àgua
na
Travessa
saturno(passarela) ao lado da Igreja Imaculada Coração de Maria, bairro
Jardim Marco zero, neste município.
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abastecimento de água na referida área é feita de forma
precária, não sendo suficiente para atender a demanda da população que tem
sido constantemente penalizada pela falta de água potáve! de qualidade
adequada e em quantidade suficiente para atender a suas necessidades tais
como consumo, preparação de alimentos e higiene pessoal. Com a
substituição da rede de distribuição irá minimizar o sofrimento da população
com a escassez da água e contribuirá com o desenvolvimento econômico do
bairro. Ressalto, que segundo a comunidade há aproximadamente seis meses
que ocorre a falta d'água na referida passarela. A razão pela qual solicito as
providências necessárias. Segue anexo o abaixo assinado.
São os termos em que, requerendo a anuência dos demais membros deste
poder,
Pede Deferimento.
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Palácio Deputado NELSON SALOMÃO. Av. Fab s/n" - Centro, Macapá-Ap

Nós, moradores

da Trevessa Saturno do Bairro Jardim marco Zero, viemos sollcitar junto a

CAESA(Companhia de água E Esgoto do Estado do Amapá)

a substituição da REDE DE TUBULAÇÃO DE

ÁGUA da nossa travessa, pois desde que esta companhia fez uma manuteção da bomba, a água desta
travessa não voltou mais ao normal, tem dia que dá água e outros não, isso tudo a mais ou menos
uns 6 meses.
Ana Creusa Magave de Sales representante
Segue baixo assinado dos moradores
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da referida travessa

Nós, moradores

da Trevessa Saturno do Bairro Jardim marco Zero, viemos solicitar junto a

CAESA(Companhia de água E Esgoto do Estado do Amapá) a substituição da REDEDE TUBULAÇÃO DE
ÁGUA da nossa travessa, pois desde que esta companhia fez uma manuteção da bomba, a água desta
travessa não voltou mais ao normal, tem dia que dá água e outros não, isso tudo a mais ou menos
uns 6 meses.
Ana Creusa Magave de 5ales representante
Segue baixo assinado dos moradores

da referida travessa

