INDICAÇÃO Nº 161/2021
AUTORES: VEREADORES LUIS FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA E
PATRICIA MARIA DOS SANTOS
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
Os Vereadores infra-assinados, de conformidade com as
normas regimentais em vigor, INDICAM à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que
encaminhe expediente ao Senhor Evandro Narciso de Lima, Superintendente da
Caixa Econômica Feral em Mato Grosso do Sul, solicitando gestões no sentido de
viabilizar a instalação de mais uma Casa Lotérica no município de Aparecida do
Taboado.
JUSTIFICATIVA
Devido ao fato deste município dispor de apenas uma
Casa Lotérica para atender toda a demanda, o atendimento tem ficado sobrecarregado
o que ocasiona grandes filas e esta tem sido uma das reclamações constantes por parte
da população aparecidense.
Nos primeiros dias do mês, ocasião em que ocorrem
pagamentos, vencimentos de faturas, inclusive dos boletos de faculdades, a
quantidade de pessoas que se dirige à casa lotérica é tão grande, que uma fila enorme
se forma, obrigando a permanecer durante horas sob o sol, às vezes chuvas, enfim, um
longo tempo do dia é perdido a espera de atendimento, sendo que não existe outra
opção.
Outro ponto relevante para o pedido é que esta cidade
cresceu consideravelmente e existem bairros bem distantes do centro da cidade onde
está localizada a Casa Lotérica, e se houvesse uma unidade situada em outra região,
traria mais comodidade aos moradores. Entendemos que há tempos Aparecida do
Taboado já comporta e necessita de mais unidade das Casas Lotérica. Não é difícil
identificar essa necessidade, basta passar em frente à Casa Lotérica e observar as filas
que muitas vezes dobram a rua. A nossa solicitação é de suma importância para a
comunidade como um todo, haja vista que mais uma unidade, incidirá com certeza na
diminuição das filas da Casa Lotérica do centro.
Espero que Vossa Excelência envide todos os esforços
objetivando o atendimento do pleito formulado, que representa o anseio da
comunidade aparecidense, mormente em tempo de pandemia, quando as
aglomerações deveriam ser evitadas.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado - MS, 14 de junho de 2021.
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