CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
CASA DE LEIS VEREADOR POLYBIO JUSTINO GARCIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INDICAÇÃO Nº 268/2021
AUTOR: VEREADOR JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade com as
normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que
encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de Paula Dias, Prefeito
Municipal, solicitando a designação de um Zelador/Guarda e instalação de câmeras de
monitoramento na Feira Livre do Pequeno Produtor, em nossa cidade.
JUSTIFICATIVA
A tão sonhada Feira Livre do Pequeno Produtor de nosso
município tornou-se realidade; porém, muito ainda tem que ser feito para que ela possa
estar em reais condições de atender nossa população, que voltou a prestigiar em grande
número o espaço da Feira Livre de nossa cidade.
Contamos com um grande número de produtores que
expõe ali seus mais diversos produtos, na grande maioria são frutos da “agricultura
familiar”, e que têm na Feira Livre o local apropriado para a venda de seus produtos, o que
tem ajudado em muito a aumentar sua renda. Contamos ainda com diversos box que
vendem “comida”, sendo essa atividade o carro chefe do funcionamento da Feira Livre nas
noites de quarta e sexta feira e nas manhãs de domingo, ocasião em que é grande o número
de famílias que ali se reúne.
Ocorre que a Feira do Produtor está carecendo de um
Guarda/Zelador e de câmeras de monitoramento. Segundo os feirantes e usuários daquela
localidade a existência de alguém que zele por aquele local impediria a ocorrência de atos
de vandalismos e permitiria a sua conservação. Para tanto entendem que um zelador/guarda
e câmeras protegeria e cuidaria para que aquele patrimônio público fosse preservado.
Diante disso, solicito de Vossa Excelência, a designação
de um zelador/guarda e a colocação de câmeras de monitoramento no local citado, de forma
a atender o anseio dos seus usuários.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado - MS, 18 de outubro de 2021.

JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS
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