INDICAÇÃO Nº 93/2019
AUTOR: VEREADOR JOSÉ RODRIGUES DE MATOS
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 Secretário Municipal de
Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, solicitando a execução de melhorias no
espaço localizado entre a feira livre e o fundo da Escola Estadual Frei Vital de
Garibaldi, (figueiras) tais como: limpeza, calçamento, rebaixamento do meio
fio, iluminação adequada, construção de praça e estacionamento devidamente
sinalizado, para atender os usuários da Feira Livre do Pequeno Produtor.
JUSTIFICATIVA
Como é do conhecimento de todos, esta é uma
reivindicação antiga, que ao longo dos anos, vem sendo apresentada nesta Casa de
Leis e nenhuma medida concreta foi tomada.
Apresento esta reivindicação solicitando a limpeza,
o calçamento, a iluminação adequada, para proporcionar aos moradores e usuários
da feira livre, mais segurança e comodidade, pois é do conhecimento de todos que
aquele local acaba sendo “ponto” de venda/uso de drogas, pessoas más
intencionadas e, com a limpeza e a iluminação adequada oferecerá mais segurança a
todos de imediato.
A transformação daquela área em uma praça e a
construção de estacionamento sinalizado para atender os frequentadores da feira
livre, transformará aquela localidade em mais um ponto de lazer a todos os nossos
munícipes e visitantes, mais principalmente os moradores daquela região que
convivem diariamente com esta difícil realidade que é “as figueiras”, já há alguns
anos.
Espero que Vossa Excelência envide todos os
esforços para atender esta reivindicação, que é um anseio dos moradores e usuários
da Feira Livre do Pequeno Produtor.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 19 de agosto de 2019.
JOSÉ RODRIGUES DE MATOS
VEREADOR

