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SECRETÁRIO 1 a) 

PROPONENTE: VEREADORA MARIA DONIZETE- PT 
A Vereadora que a presente subscreve, em conformidade com o texto regimental, 

indica a Mesa Diretora para que depois de ouvido o soberano plenário, que envie expediente 
para a Supervisora da Empresa Sanesul Sra. Rita de  Cassia  Padilha, para que seja realizada a 
seguinte providência: 

• A limpeza e a manutenção da rede de esgoto localizada na Rua Capitão Cantalice 
esquina com a Avenida Laranjeira próximo ao Sindicato Rural. Em virtude do mesmo 
estar totalmente entupido, 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores. 

Os moradores da do bairro supramencionadas vêm sofrendo com o mau cheiro devido 
o vazamento desta rede de esgoto, tornando as avenidas um esgoto a céu aberto, e no período 
chuvoso as águas percorrem os declínios da via e represam em determinados pontos das vias 
que são nivelados, danificando o pavimento consideravelmente e, consequentemente, dificulta 
a trafegabilidade de veículos e pedestre. 

É de suma importância que seja feita a revisão e limpeza de todas redes de esgoto 
naquela comunidade, pois a saúde dos moradores fica prejudicada dificultando a respiração das 
pessoas, devido a fedentina causada com o odor provocado. 

Por se tratar de um pedido da comunidade em geral, peço o apoio de todos os 

Vereadores para sua aprovação e pronto atendimento por parte Supervisora da Empresa Sanesul 

Sra. Rita de  Cassia  Padilha 
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