DFO00322 - Página 1 de 2

Protocolo:

03438/2013

Processo:

Tipo:
Autor:

Indicação
Dep Felipe Orro;

Projeto:
Data Leitura:
Data Arquivo:
Ass.Protocolo:

04/12/2013
____/____/_______
___________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis,
observadas às disposições regimentais e após ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
expediente deste Poder, ao Excelentíssimo Governador do Estado, Dr. André Puccinelli,
com cópia ao Diretor Presidente da Empresa de Saneamento de MS - SANESUL, José
Carlos Barbosa, solicitando melhorias no sistema de abastecimento de água e esgotamento
sanitário do Município de Jardim-MS. A proposição visa atender pedido do Poder Legislativo
Municipal, exposto no Ofício nº 384/2013, de autoria do Vereador Mário de Oliveira Prates,
cujá cópia segue anexa à justificativa da presente.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário das Deliberações, 4 de dezembro de 2013.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDTx

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXComo se infere pela página oficial da Empresa de
Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL, a instituição tem como missão "Gerir
serviços de qualidade em abastecimento de água e esgotamento sanitário, contribuindo para
a saúde pública, a preservação ambiental e o desenvolvimento social e econômico de Mato
Grosso do Sul".x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCom a certeza da seriedade do lema, a presente proposição
solicita melhorias na rede de tratamento de água e esgoto da cidade de Jardim-MS, uma
vez que, segundo informado pelo Vereador Mário de Oliveira Prates (cópia do ofício em
anexo), os equipamentos existentes no município encontram-se defasados, deixando sem
água várias residências locais ou, ainda, tornando suja a água fornecida.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAcredita-se que o aumento do número de habitantes, imóveis
residenciais e comerciais seja o fator primordial para a insatisfatória prestação de serviços
ora noticiada, pois os equipamentos e estrutura existentes demandam uma urgente
modernização.x
x
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAssim, o atendimento da presente indicação é medida
primordial para o oferecimento de água tratada de qualidade para a população jardinense.x

