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Mauriti debatendo água e esgoto

O Município de Mauriti realiza nesse dia 6, quarta-feira, a segunda Audiência Pública
sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. Durante o debate será apresentado o
Prognóstico para o Saneamento do município.

Participam, em parceria com a administração Municipal, a Companhia de Águas e
Esgotos do Ceará (Cagece) e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do
Estado do Ceará (Arce).

Participante e parte mais interessada, a população deve conhecer estudos para
colocar em prática as obras do saneamento e abastecimento de água. No Cariri,
Mauriti e Crato são os primeiros municípios a chamar a discussão, já com previsão de
obras.

+2   Recomende isto no Google

Digite seu comentário...

Comentar como:  Conta do Google

Publicar   Visualizar

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Madson Vagner

Sou jornalista por vocação.
A Paraíba foi o berço da
minha formação. Em
Campina Grande me
graduei em Comunicação

Social e Artes com habilitação em
Jornalismo. Com 17 anos de formação, já
atuei como assessor, editor, coordenador e
apresentador. Hoje divido meu tempo
profissional como assessor de comunicação
e marketing, colunista político e
palestrante. Nas horas vagas gosto de ler,
ouvir música e escrever. Acredito na vida
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