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INDICAÇÃO Nº. 008/2022 

O Vereador VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, autor da presente Indicação REQUER, 
ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Senhor FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo do Estado de Mato 
Grosso do Sul, com cópia ao Secretário Municipal de Obras de Rochedo/MS, Senhor NELSON BILAC 
VILELA, para que adote as medidas necessárias, objetivando a instalação de lixeiras nos órgãos 
públicos em locais estratégicos como em frente as escolas, posto de saúde principalmente nas praças 
do município de Rochedo/MS. 

JUSTIFICATIVA 

A referida indicação se faz necessária, para se manter a cidade limpa tendo assim um 
local adequado para o descarte de lixo. Principalmente nas praças onde os moradores e turistas 
aproveitam para momentos de laser e sabemos que no local não tem nenhuma lixeira. 

Na Praça “Maria Sem Troco” funciona uma feira municipal toda sextas feiras, onde a 
população e os feirantes reclamam da falta de lixeiras para dispensar papéis, copos, latas de 
refrigerante, plásticos, etc. 

Dessa forma, tal solicitação visa melhorar o sistema de limpeza e higiene das ruas do 
Município, evitando que o lixo seja jogado no chão, ocasionando além de sujeira entupimento de 
bueiros. 

Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento da presente indicação, 
aproveito o ensejo para renovar de elevada estima e consideração. 

Plenário das Deliberações “Ademar Gomes Sandim”, em Rochedo 24 de Fevereiro de 2022. 

 
 

VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA 
Vereador 
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