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Os Vereadores ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA,

-tMmrl:m:~s~DA CONCEiÇÃO, ANTÔNIA FRANCISCA BORGES DE.
~H'II'VALHO BARBOSA e THOMAZ JOHNSON ABDONOR, autores da
presente requerem que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis,
seja encaminhado Expediente ao Excelentíssimo Senhor FRANCISCO DE
PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo Estado de Mato
Grosso do Sul, solicitando que adote as medidas necessárias objetivando a
instalação de lixeiras no centro da cidade, sobretudo em locais estratégicos
como frente das escolas, nas duas praças e posto de saúde.

INDICAÇÃO N°, 055/2017

N°: 055/2017

Que seja providenciados também a instalação de tambores
para coleta de lixo nas vias públicas dos bairros urbanos.

JUSTIFICATIVA

Tal providência, faz-se necessana o mais breve
possível, pois os moradores ressentem-se de um local adequado para a
colocação do lixo proveniente de suas casas, bem como dos que transitam
pelo local e por falta da lixeira, jogam o que tem nas mãos na via pública,
forma inadequada, porém única encontrada pelos moradores para que o lixo
possa ser recolhido o que tem causado vários tipos de transtornos, desde a
proliferação de roedores até a contaminação e sujeira da via pública. Nossa
proposta visa também conscientizar a população sobre a importância do bom
estado de conservação das calçadas da cidade, isso inclui a instalação
lixeiras para que os moradores tenham um local apropriado e condizente
para colocar o lixo ara recolhimento r os dias específicos.
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Assim, diante do exposto, esperamos merecer por parte de
Vossa Excelência e das pessoas responsáveis uma ação rápida e eficaz,
como forma de mostrar aos munícipes que somos conscientes dos nossos
deveres.

Plenários das Deliberações "Ademar Gomes Sandim", em Rochedo O e Maio de 2017.
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