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

INDICAÇÃO Nº 64/2021
AUTORES: VEREADORES JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ E GILBERTO
PEREIRA
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 Excelentíssimo Senhor Reinaldo Azambuja, Governador do
Estado de Mato Grosso do Sul e ao senhor Walter Carneiro Júnior, Diretor
Presidente da Sanesul, solicitando a instalação de 02 (dois) geradores de energia
elétrica para atender as bombas de água da Sanesul e do Poção, quando ocorrem
interrupções no fornecimento de energia elétrica em nosso Município.
JUSTIFICATIVA
Durante décadas foi solicitado dos administradores públicos deste
Município a aquisição de gerador de energia elétrica para o Hospital Municipal. Ainda
que fosse uma questão muito séria, pois se tratava da saúde pública, somente neste início
do mês de março de 2021 o gerador foi instalado, colocando fim numa preocupação que
pesava a todos nós.
Ocorre que estamos vivenciando situação semelhante com relação
às bombas de água responsável pelo fornecimento de água aos consumidores. Em razão
das constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica já ocorreu situação de
bairros de nossa cidade ficar sem o precioso líquido em suas torneiras.
Tanto as contas de energia elétrica como de água representam
valores altos pagos pela população aparecidense e é inadmissível continuar pagando por
serviços que deixam de ser oferecidos com certa frequência. É preciso a tomada de
providências visando colocar um fim nesse desserviço.
Entendemos que uma medida que deve ser tomada de imediato é
a instalação de dois geradores de energia elétrica para as bombas de água Sanesul e do
poção. Desse modo o serviço não deixará de ser prestado por ocasião da falta de energia
elétrica.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado
- MS, 08 de março de 2021.
Vereadores:
JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ
GILBERTO PEREIRA

