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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE - ALEAC 

INDICAÇÃO N°  4' 05  /2018. 

Indico a Mesa Diretora da Assembleia Legislativq,do Estado do Acre, na pessoa do Presidente 
Deputado Ney Amorim, com fulcro no artigo 169, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que 
seja enca inhat4crao.Çovemo do Estado do Acre, paraque o Departameiio de Pavimentação, Água 
e Saneametp DÊPASA,  providencie a construo de um Poço Aríiano na Aldeia Igarapé do 
Caucho, no municqiçld 'larauaca, visando beíecia mais dew,2b0.fa iasoqj pôçps rtesianos 
que são insuficientes para grande demanda doounidade 

Sala das Sessões Deputado Francisco Cartaxo. 
19 de junho de 2018. 

Rua Arlindo Porto Leal, 241. Centro. Rio Branco - Estado do Acre 
Telefones: (68) 3213-4052/3213-4053 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ACRE - ALEAC 

JUSTIFICATIVA 

A presente indicação tem por objeto atender aos anseios da população da Aldeia Igarapé do 
Caucho, com a construção de um Poço Artesiano na aldeia, visando beneficiar mais de 200 famílias, pois 
os poços artesianos que são insuficientes para a grande demanda da comunidade. A reinvindicação é a 
pedido do Vereador Cacique Nasso e do Cacique Antônio, que representam a comunidade indígena 

A instalação de poço artesiano assegura à comunidade o acesso a água de qualidade, garantindo 
o beneficio de explorar os recursos hídricos disponibilados pela natureza para saciar pequenas 
demandas humanas e dos auimais É sabido que o acesso facilitado a água, permite que as pessoas 
dediquem seu tempo às suas atividades produtivas, aumentando o rendimento das famílias e, 
consequentemente, a qualidade de vida dessa comunidade. 

Diante do exposto, a população indígena da Aldeia Igarapé do Gaúcho, necessita com 
URGÊNCIA da construção de um Poço Artesiano, visando beneficiar mais de 200 famílias, pois os 
poços artesianos que são insuficientes para a grande demanda da comunidade, e por conseguinte, 
melhorando a qualidade de vida da comunidade. 

Sala das Sessõe 
19 de junho 

utado Francisco Cartaio. 

Rua Arlindo Porto Leal, 241. Centro. Rio Branco - Estado do Acre 
Telefones: (68) 3213-4052/3213-4053 


