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Caesb conclui estudo, e população
das Chácaras 25 e 26 de Taguatinga Sul
terá água tratada nos próximos dias
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A Companhia de Saneamento do DF (Caesb) informou ao deputado Brunelli ter
concluído o projeto básico para a instalação da rede de água potável no Núcleo Rural de
Taguatinga Sul, visando atender aos moradores das Chácaras 25 e 26, da Q.S.C 19. As
obras para a efetivação do sistema serão iniciadas em breve, garantem os técnicos.
No dia 28 de julho do ano passado o deputado Brunelli encaminhou ao Diretor
Técnico da Caesb, José Antônio Silveira, ofício de número 38/2004 solicitando estudos
técnicos para a instalação, naquele local, da rede de água potável. Agora, após intensas
negociações, o projeto está se transformando em realidade.
Outra boa notícia para a comunidade local vem do Administrador de Taguatinga,
José Humberto. Ele já tem pronto um projeto, em parceria com a população do Núcleo Rural,
para que sejam asfaltadas as ruas da Chácara 26, dando assim mais conforto e segurança à
população.
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A manifestação do deputado Brunelli atendeu às reivindicações da população
daquelas duas chácaras, que, ao longo do tempo, vem sofrendo com a ausência de um
sistema de abastecimento de água regular.
"Sempre defenderei melhorias como a instalação de rede elétrica, esgoto,
saneamento e água para os núcleos rurais e condomínios existentes em Taguatinga,
Ceilândia e outras cidades de nossa capital", assinalou Brunelli.
Moradora do Núcleo Rural de Taguatinga Sul, D. Dalva demonstrou satisfação pelo
empenho do deputado Brunelli em resolver a questão. Segundo ela, "muitas promessas, ao
longo dos anos, foram feitas por lideranças políticas, mas nada aconteceu. Acredito que
agora o problema será resolvido".
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ATENÇÃO
Conheça mais detalhes sobre o assunto nesta 5ª Feira, dia 20, às 20h, numa
reunião que contará com a presença do deputado Brunelli, de representantes da Caesb
e do administrador José Humberto. Compareça e convide seus amigos.
Local da reunião: Q.S.C 19, Chácara 27, Conj "A", Lote 16. Colégio Ave Branca.
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