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Abastecimento de água no condomínio Sol Nascente
virá depois de dois anos e meio de luta, diz Brunelli
DANIEL ARAÚJO

A instalação do sistema regular de abastecimento de água no condomínio Sol
Nascente, um sonho antigo da população local, vai se transformar em realidade. Na
próxima semana, explica o deputado Brunelli, que batalha por essa melhoria desde
2003, o GDF anunciará o efetivo início das obras a serem executadas pela Caesb.
Foi numa solenidade pública, quando da inauguração do sistema de água
potável para os usuários da Feira do Produtor de Ceilândia, este mês, que o governador
Joaquim Roriz anunciou seu compromisso público de resolver o problema da falta de
água no Sol Nascente.
Na presença do deputado Brunelli e de outros parlamentares, o governador
Roriz convocou o presidente da Caesb, Fernando Leite, a arregaçar as mangas e
resolver o problema da falta de água naquele núcleo habitacional. A Ordem de Serviço,
dando início formal às obras, será assinada pessoalmente pelo governador junto com a
população local, parlamentares e líderes comunitários, nos próximos dias.
O condomínio Sol Nascente, situado no setor QNQ e no P. Norte, na Ceilândia,
possui perto de 46 mil famílias ansiosas por receber serviços públicos de qualidade, em
especial o regular abastecimento de água.
O sistema de abastecimento de água no local é passo "importante para o
resgate da imensa dívida social que o setor público ainda tem para com as comunidades
mais carentes de nossa cidade", destaca Brunelli.

Informa

AGOSTO/2005

Abastecimento de água no condomínio Sol Nascente
virá depois de dois anos e meio de luta, diz Brunelli
DANIEL ARAÚJO

A instalação do sistema regular de abastecimento de água no condomínio Sol
Nascente, um sonho antigo da população local, vai se transformar em realidade. Na
próxima semana, explica o deputado Brunelli, que batalha por essa melhoria desde
2003, o GDF anunciará o efetivo início das obras a serem executadas pela Caesb.
Foi numa solenidade pública, quando da inauguração do sistema de água
potável para os usuários da Feira do Produtor de Ceilândia, este mês, que o governador
Joaquim Roriz anunciou seu compromisso público de resolver o problema da falta de
água no Sol Nascente.
Na presença do deputado Brunelli e de outros parlamentares, o governador
Roriz convocou o presidente da Caesb, Fernando Leite, a arregaçar as mangas e
resolver o problema da falta de água naquele núcleo habitacional. A Ordem de Serviço,
dando início formal às obras, será assinada pessoalmente pelo governador junto com a
população local, parlamentares e líderes comunitários, nos próximos dias.
O condomínio Sol Nascente, situado no setor QNQ e no P. Norte, na Ceilândia,
possui perto de 46 mil famílias ansiosas por receber serviços públicos de qualidade, em
especial o regular abastecimento de água.
O sistema de abastecimento de água no local é passo "importante para o
resgate da imensa dívida social que o setor público ainda tem para com as comunidades
mais carentes de nossa cidade", destaca Brunelli.

Justiça Social e Trabalho

Justiça Social e Trabalho

www.brunelli.com.br

www.brunelli.com.br

