INDICAÇÃO Nº 38/2019
AUTOR: VEREADOR JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS.
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 Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito
Municipal, com cópia ao senhor Igor dos Santos Vougado, Secretário Municipal
de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, solicitando que devido à
proximidade da expiração dos contratos firmados entre a Municipalidade de
Aparecida do Taboado e empresas para a execução de limpeza pública e coleta
de lixo, que tais contratos não sejam aditivados, e sim que sejam realizados
novos processos licitatórios para seleção de empresas para a execução destes
serviços, objetivando a otimização dos valores e do melhoramento dos serviços.
JUSTIFICATIVA
Os serviços de limpeza pública e de coleta de lixo são serviços essenciais, porém,
que costumeiramente é alvo de polêmica por não serem prestados de forma
satisfatória. É do nosso conhecimento que os contratos para prestação dos dois
serviços mencionados estão com o prazo de vigência prestes a expirar e existe a
possibilidade de que os mesmos sejam aditivados.
Conforme já dissemos existe um descontentamento por parte da população em razão
dos maus serviços prestados e entendemos que o correto seja a realização de novos
certames com o objetivo de selecionar empresas para executar os serviços de
limpeza pública e de coleta de lixo, levando em consideração a extrema necessidade
de se otimizar os valores até então gastos, estabelecendo critérios para melhorar a
qualidade dos serviços.
Nossa cidade e, consequentemente toda a população aparecidense sofre com a má
qualidade dos serviços prestados e não podemos ignorar o fato de que são altos
valores dos cofres públicos empregados sem o retorno esperado. É preciso que este
assunto seja tratado com a devida seriedade e rapidez, haja vista que o prazo de
vigência dos contratos está próximo do fim, pensando assim, sempre no bem de toda
a coletividade.
Espero que Vossa Excelência acate nossa reivindicação e tome as devidas
providências visando o atendimento do pedido formulado, que certamente será o
melhor par ao nosso município e seus moradores.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado - MS, 25 de março
de 2019.
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
VEREADOR

