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Ofício nº 032/2021
Jaguaretama-CE, 23 de junho de 2021.

llustrissima Senhora.
Annaulhya Patrícia de Freitas Silveira
M.D GERENTE DA UNBBA
Quixadá - Ceará

de suas atribuições

que foi aprovado no

to nº 067/2021, de 15

ão e implantação da

to para vosso. conhecimento e

atendimento ao pleito, agradecemos antecipadamente a atenção dispensada, .

hENEZES — JAGUARETAMA ICE, em
“mancipação Política.

Presidente/da Câmara Municipal
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REQUERIMENTO Nº. 067/2021

a Requer a ampliação da rede de
; 63) ag Ve

—

abastecimento do Município de Jaguaretama,[ , tem como a implantação de ramais de
fomecimento regular de água nesta
municipandaos e dá outras providências.

é

E da CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA

s atribuições e na forma

+ requerer a aprovação no
Plonáric desta ia. Gerente da CAGECE

Tisede no municipio de Ouixadá-CE, so!lcitandá presteza deeeaárgão no

o abastecime to em

Ampliaçãdiia rede no bairro Jaime Costa Pinheiro;

impiantação de rama! margeando as residências da Av. Manoel
Lemos de Almeida, a partir ds antigo matadouro municipal e se

o CC estendendo até onde se localiza o Hinódromo Municipal, hem
com as residências próximas no raio de mil metros;

3) Implantação de ramal a partir da bifurcação da CE-371 coma
Av. Raimundo Lucas de Brito, sequindo pela margem da
referida rodovia, afim de beneficiar as famílias dos
Talismã, Mirabor Monte Vistoso, 3 corações, Forquilha, Santa
Fé e outrasdoentorno.

|



a

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Jaguaretama

Palácio Bezerra de Menezes
“AGUARETAMP

O Legislativo é do povo!

Tal solicitação visa proporcionar aos moradores das referidas

localidades acesso ao fornecimento de água potável, um bem essencial a todos os

seres vivos.

Após aprovada a presente proposição, solicitamos que seja enviado

ofício à Gerencia da CAGECE UNBBA com sede no município de Quixadá-CE, com

cópia deste Requerimento para que possam serem tomadas as medidas que julgarem

cabíveis ao casc
A

; Aa
3 Menezes — Jaguarétamaiõe., em 15 de junho de 2021.


