
 

 

 

INDICAÇÃO nº 124/2021 

AUTORIA: VEREADORA DELAYNNE CRISTINA LEITE ANDRADE COSTA – Bancada do 

REPUBLICANOS e PL. 

Indica ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, Sr. 

Claudinei Singolano, com cópia ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura e Obras o Sr. Jonas Roberto Dal Piva, verificar 

junto ao departamento competente um estudo com 

possibilidade em disponibilizar um servidor na função de 

VIGIA tanto diurno quanto noturno para a localidade do 

cercamento do “Antigo Lixão” ativando assim a guarita já 

existente e dentre as probabilidades seja assentado um 

portão restringindo a entrada somente com a permissão do 

responsável de plantão.  

 

      Com fundamento no que determina o Regimento Interno desta 

Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado 

expediente indicatório ao Excelentíssimo Sr. Claudinei Singolano, com cópia ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras o Sr. Jonas Roberto Dal Piva, verificar 

junto ao departamento competente um estudo com possibilidade em disponibilizar um 

servidor na função de VIGIA tanto diurno quanto noturno para a localidade do 

cercamento do “Antigo Lixão” ativando assim a guarita já existente e dentre as 

probabilidades seja assentado um portão restringindo a entrada somente com a 

permissão do responsável de plantão.  

 

   Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira (Pitucha), 

Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças – MT, 02 de Agosto de 2021. 
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JUSTIFICATIVA: 

  A presente indicação, tem como propósito disponibilizar um servidor 

vigia onde será responsável para manter o controle de entrada e saída de veículos 

averiguando com os motoristas que ali trafegam qual carga será descarregada na 

localidade do antigo lixão ao qual hoje está sendo utilizado tão somente para restos de 

entulhos e demais lixos que não são de origem doméstica. 

        Assim, as descargas e acúmulo de lixos não permitidos na 

localidade, mal odores para os moradores da região e até mesmo incêndios como 

ocorreu alguns dias atrás serão evitados! 

  Diante do exposto solicito o apoio dos nobres edis para a 

aprovação da presente matéria. 

   Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira (Pitucha), 

Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças – MT, 02 de Agosto de 2021. 
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