
ESTADO DO ACRE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DEPUTADO ESTADUAL DR. JENILSON LEI I'E 

INDICAÇÃO N°  12() /2019. 

     

Indico a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, com fulcro no artigo 169, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que seja encaminhado ao Governo do Estado do Acre, para 

que o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento - DEPASA, providencie Produtos 

Químicos e regularize a situação de abastecimento de água no Município de Marechal Thaumaturgo. 

Sala das Sessões Deputado Francisco Cartaxo. 
06 de Maio de 2019. 
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ESTADO DO ACRE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DEPUTADO ESTADUAL DR. JENILSON LEITE 
JUSTIFICATIVA 

A presente indicação tem por objeto atender aos anseios da população do Município de Marechal 
Thaumaturgo, tendo em vista a falta de investimentos e insumos no Departamento Estadual de 
Pavimentação e Saneamento (Depasa) no referido município. 

A regularização da situação de abastecimento de água no Município assegura à comunidade o 
acesso a água de qualidade, garantindo o beneficio de explorar os recursos hídricos disponibilizados pela 
natureza para saciar pequenas demandas humanas e dos animais. 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. 

Muitos moradores estão recebendo água racionada, e o que chega está suja e com pouca força para 
subir nas caixas d'água. 

Diante do exposto, a população do Município de Marechal Thaumaturgo, necessita com 
URGÊNCIA que o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento - DEPASA vá até lá e 
certifique de que a população terá acesso a água frequente e de qualidade, melhorando a qualidade de vida 
da comunidade. 

Sala das Sessões Deputado Francisco Cartaxo. 
06 de Maio de 2019. 
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