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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador de
Estado,  MAURO  MENDES  FERREIRA,  com
cópia  ao  Senhor  Secretário  de  Estado  de
Infraestrutura  e  Logística  -  SINFRA,  a
necessidade  de  aquisição  de  um  caminhão
prensa  para  coleta  de  lixo  ao  município  de
Poconé.

 

Nos termos do art. 160 e seguintes da consolidação do regimento Interno desta Casa de Leis, requer à Mesa
Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Excelentíssimo Sr.
Governador do Estado, MAURO MENDES FERREIRA, com cópia ao Senhor Secretário de Estado de
Infraestrutura e Logística - SINFRA, a necessidade de aquisição de um caminhão prensa para coleta de lixo
ao município de Poconé.

 

 

JUSTIFICATIVA

 

 

A presente proposição legislativa tem como escopo indicar a necessidade de aquisição de um caminhão
prensa para coleta de lixo ao município de Poconé.

No município de Poconé surgiram inúmeros novos núcleos residenciais, crescendo consideravelmente, com
isso o número de famílias vem aumentando e a frota de veículos que fazem a coleta de lixo são antigos,
insuficientes para atender a demanda de serviços.
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A coleta do lixo é um serviço essencial para a manutenção da limpeza e da saúde pública, pois a demora no
recolhimento além de causar mau cheiro, traz a proliferação de insetos e doenças.

Justificamos a presente indicação tendo em vista que, com a devida disponibilização melhorará as condições
de vida e trabalho no Município, fazendo com que os moradores do local se beneficiem.

Pelo exposto, venho por meio deste, espero pela aprovação da presente indicação pelo Plenário desta Casa
de Leis e posterior atendimento pelo Poder Executivo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Fevereiro de 2021

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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