CÂMARA MUNICIPAL DE NIOAQUE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo

INDICAÇÃO Nº 01/2022

O Vereador abaixo subscrito, após ouvido o plenário na
forma regimental, solicita o envio desta a Sua Excelência Valdir Couto de Souza Júnior, Prefeito
Municipal, com cópia ao Senhor Homero Santana de Freitas, Secretário Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, indicando seja feito serviços de forma geral de limpeza pública na Vila Santa
Amélia, bem como seja revitalizado o Abrigo de Passageiros localizado as margens da rodovia,
na respectiva Vila.

JUSTIFICATIVA:

As reivindicações são dos próprios moradores da Vila Santa
Amélia, uma vez que posterior a forte chuva acompanhada de vendaval, que derrubou postes de
energia e diversas árvores na localidade, ocorre o acumulo de materiais tanto proveniente do
lixo doméstico como da própria natureza, os quais foram arrancados e dispersos pelas ruas,
neste sentido uma limpeza com o recolhimento de todos esses entulhos presentes, trará aos
moradores um melhor aspecto e, também promoverá o bom relacionamento demonstrando que
a administração pública se coloca preocupada em oferecer condições de bem ir e vir pelas vias
públicas de quaisquer bairros, vilas e centro urbano de nossa cidade, não deixando assim a
sensação de abandono local. Neste mesmo sentido pedimos atenção referente a revitalização do
abrigo de passageiros, dado ao fato que o mesmo está em precárias condições de conservação,
não oferecendo condições de cidadãos utilizarem do espaço para aguardarem o transporte
coletivo quando necessitam. Diante do exposto, esperamos a aprovação dos Senhores e
Senhoras Edis, bem como o acatamento da proposição pelo Executivo Municipal.

Sala das Sessões em, 22 de fevereiro de 2022.
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