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que, ouvido o Douto Plenário, seja encaminhada a presente proposição ao
Prefeito Municipal de Santana para serviços de limpeza e desobstrução dos
canais dos bairros Paraíso e Hospitalidade.

JUSTIFICAÇÃO

Os canais dos bairros Paraíso e Hospitalidade estão necessitando
urgentemente de operação de limpeza para desobstrução e recolhimento dos
entulhos. Sabe-se que a manutenção e limpeza das vias públicas é dever de
todos, porém muitas pessoas insistem em jogar seus lixos nos canais,
obrigando o poder público a ficar constantemente realizando mutirões de
limpeza.

É de conhecimento público que a orientação e educação das
pessoas também podem diminuir essa demanda que tem toda a população
como responsável pela manutenção e conservação da limpeza pública, porém,
neste momento, os mencionados locais se encontram em situação extrema,
exigindo que sejam realizados serviços de limpeza e coleta de entulhos,
exterminando a lixeira viciada que existe no local.

Desta forma, esta proposição tem o intuito de sugerir ao Prefeito
de Santana que atenda aos moradores e também realize campanhas de
orientação para recolhimento do lixo doméstico.

Em face de todo exposto, é que pedimos aos Nobres Pares apoio,
no sentido de aprovar a presente proposição.

Palácio Deputado Nelson Salomão, em 13 de dezembro de 2018.
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