ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

MOÇÃO LEGISLATIVA Nº 0058/2019
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES.

David Moro, Vereador com assento nesta Casa Legislativa pela Bancada do MDB, no uso
de suas atribuições legais e regimentais vem à presença de Vossa Excelência requerer o
envio de Moção Legislativa ao Excelentíssimo Governador do Estado de Santa
Catarina, Sr. Carlos Moisés da Silva, ao Excelentíssimo Deputado Federal Sr. Celso
Maldaner e a Excelentíssima Deputada Federal Sra. Carmen Zanotto, ao Excelentíssimo
Prefeito do Município de Lages Sr. Antônio Ceron, ao Ilustríssimo Senhor Secretário da
Fazenda e Administração de Lages Sr. Antônio Cesar Arruda, com o seguinte teor:
A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE LAGES, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
acatando proposição do Vereador DAVID MORO, envia a seguinte:
MOÇÃO LEGISLATIVA:
Considerando que em nossa cidade, existe somente uma sede da Secretaria Municipal de
Águas e Saneamentos - Semasa a qual está localizada no Centro de nossa cidade, e que
inúmeras são as reclamações com relação a demora do atendimento desta unidade,
sendo que a população tem que esperar em média de 2hs à 3hs para ser atendido.
Situação esta que pode ser resolvida com a instalação de uma nova sede da Semasa no
bairro Coral, pois este bairro é muito bem localizado, ficando próximo de muitos
outros bairros, abrangendo todos os consumidores da região norte da cidade, como:
Guarujá, Dom Daniel, São Sebastião, Vila Mariza, Sagrado Coração de Jesus, Conta
Dinheiro, Passo Fundo, Vila Maria, Tributo, Vila Esperança, Gethal, entre outros.
Assim, enviamos há algumas semanas a Moção Legislativa n. 0026/2019,
onde solicitamos que seja implantada uma sede da Celesc no bairro Coral em nosso
município, e entendendo ser de extrema relevância viemos desta forma solicitar que seja
implantada também uma sede da Semasa no bairro Coral, sendo que a Celesc e a
Semasa poderiam ocupar a mesma sala, desta forma, gerando ao poder público
uma economia no aluguel, pois ambos órgãos poderiam ocupar o mesmo espaço físico.
Desta forma, esta nova sede da Semasa, juntamente com a Celesc, atenderiam
aproximadamente 65 (sessenta e cinco) mil habitantes de nossa cidade, o que traria
somente benefícios a população, a qual passaria a ter uma melhora significativa no
atendimento, tornando-o digno e de qualidade, melhorando e desacerbando as demandas
da sede central da Celesc e da Semasa em nossa cidade.
ANTE AO EXPOSTO, REQUER:
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REQUER QUE SEJA INSTALADA UMA SEDE DA SEMASA E DA CELESC NO
BAIRRO CORAL PARA QUE ESTAS OCUPEM O MESMO ESPAÇO FÍSICO PARA
ATENDIMENTO DA REGIÃO NORTE DO MUNICÍPIO DE LAGES.

ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES

Que seja instalada em nossa cidade uma nova sede da Semasa e da Celesc no bairro
Coral, para que estas possam ocupar o mesmo espaço físico e atender as demandas da
região norte do município.
Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2019.
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David Moro (MDB)
Vereador

