
De: Mari Amorim Mariamorim11@Outlook.com 

Data: 08/09/2022  

Assunto: Escassez de água 

Corpo da mensagem: 

Olá boa tarde, sou moradora no conj- habilidades Fossalussa e ñ estou tendo água nem 

pra encher a minha caixa ou seja estou sem água até para as necessidades mais 

essenciais, sei que vivemos em um momento crítico pela seca, mas não dá para ficar 

sem água até mesmo para beber, vcs poderiam ter consciência, deixar a água ligada à 

noite, para q possamos encher as nossas caixas, não consigo tomar um banho, lavar 

roupa,fazer comida, fica difícil. 

 

De: Maria Fátima Pereira mfati360@gmail.com 

Data: 13/09/2022  

Assunto: MAUS TRATOS DE ANIMAIS 

Corpo da mensagem: 

Por favor, tomem providências em relação aos animais(cavalos, vacas e outros) que 

estão soltos pela cidade, revirando lixos, pois estão com muita fome e muita sede. É um 

absurdo o que estes animais estão passando, com um calor destes não tem água e nem 

comida. Uma solução urgente tem que ser tomada ! 

 

De: Maria Fátima Pereira <mfati360ap@gmail.com> 

Assunto: MAUS TRATOS DE ANIMAIS 

Data: 13/09/2022  

Corpo da mensagem: 

Meu endereço de e-mail foi errado, o certo é mfati360ap@gmail .com 
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De: Paula <thaisfernandinha95@gmail.com> 

Assunto: Denúncia 

Data: 17/09/2022  

Corpo da mensagem: 

Tenho uma denúncia  de abuso  de limpeza  noturno na escola Armindo Gerald a vice 

diretora Valéria segantino está  colocando funcionário  trabalhar  escravizar  todos os 

dia lavar  isso é desumano ela  esta se sentindo a dona da escola ela ñ  pode  fazer isso 

prefeito  ze marcos toma providência se não  vai parar  nas rede  social tempo  de 

escravos  acabou  faz séculos se ela tem mania  de limpeza  ela faz na casa dela. Obg 

 

De: Sônia <thaisfernandinha95@gmail.com> 

Assunto: Abuso  de limpeza 

Data: 17/09/2022  

 

Corpo da mensagem: 

Quero denunciar  abuso de serviço  Gerais noturno a direção  da escola Armindo gerald  

mandante Valéria segantino faz funcionário como escravo que não  é concursado 

trabalhar desesperado por gentileza prefeito ze Marcos toma providências ela está 

fazendo  seus funcionários como escravos  se vcs não  tomarás vamos chamar Clube 

verdade.por que não  pode  acontecer isso por favor. 

 

 

De: Sônia <thaisfernandinha95@gmail.com> 

Assunto: Abuso  de limpeza 

Data: 19/09/2022  

 

Corpo da mensagem: 

Quero denunciar  abuso de serviço  Gerais noturno a direção  da escola Armindo gerald  

mandante Valéria segantino faz funcionário como escravo que não  é concursado 

trabalhar desesperado por gentileza prefeito ze Marcos toma providências ela está 

fazendo  seus funcionários como escravos  se vcs não  tomarás vamos chamar Clube 

verdade.por que não  pode  acontecer isso por favor. 

 

 

De: Thaina Helen Alves da Silva <thainahelen198@gmail.com> 

Assunto: Boleto água 

Data: 23/09/2022  

 

Corpo da mensagem: 

Preciso do boleto atualizado para efetuar o pagamento 

 

 


