INDICAÇÃO Nº 43/2018
AUTOR: VEREADOR WALTEIR JOSÉ DE OLIVEIRA
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 João Grandão, Deputado Estadual,
solicitando a destinação, via emenda parlamentar, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), para atender as seguintes necessidades do Albergue Noturno “Jesus de Nazaré”
de Aparecida do Taboado:

Um fogão industrial; um freezer; uma geladeira; uma máquina de lavar e uma
secadora de roupas; um aparelho de ar condicionado para o refeitório, entre
outros utensílios para a cozinha.
JUSTIFICATIVA
Aparecida do Taboado há mais de vinte anos, conta
com o trabalho realizado pelo Albergue Noturno Jesus de Nazaré, entidade sem fins
lucrativos que busca ajudar aos necessitados, oferecendo jantar, pouso e café da manhã por
alguns dias aos que por aqui estão de passagem e não têm onde ficar, nem condições
financeiras para pagar uma acomodação.
Ressaltamos que o Albergue Noturno “Jesus de
Nazaré” vive uma realidade dura, pois é mantido por doações, promoções e apoio da
população, atualmente não conta com nenhum convênio com órgãos públicos, pois a
Municipalidade cortou os repasses para algumas entidades e a situação que já era difícil
ficou ainda pior.
É um anseio dos integrantes daquela tão conceituada
Entidade, que não tem medido esforços para manter este projeto em funcionamento, motivo
pelo qual conto com a vossa peculiar atenção, ressaltando seu espírito cooperador e
fraterno, que tem buscado o bem estar da população sul- mato-grossense.
Entendemos que recursos na ordem de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) poderá atender as necessidades mais urgentes na aquisição de utensílios
para a cozinha, proporcionando assim melhor condição de atendimento aos transeuntes que
ali buscam abrigo.
Espero que Vossa Excelência atenda esse pleito,
facilitando assim o bom andamento dos trabalhos realizados pelo Albergue Noturno Jesus
de Nazaré de Aparecida do Taboado.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida
do Taboado - MS, 02 de abril de 2018.
WALTEIR JOSÉ DE OLIVEIRA
VEREADOR
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