INDICAÇÃO Nº 89/2021
AUTOR: VEREADOR GILBERTO PEREIRA.
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 Natan de
Paula Dias, Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário Municipal de Obras,
Serviços Urbanos e Apoio Viário e ao Diretor do DEMUTRAN, solicitando a
construção de duas lombadas na Avenida Presidente Vargas, na altura das já
existentes, sendo uma nas proximidades do Bar Alvarenga (João Dentista), e
a outra defronte o ESF do Jardim do Lago.
JUSTIFICATIVA
A Avenida Presidente Vargas tem um fluxo
intenso de veículos. Podemos constatar que no trecho compreendido entre a Rua
Said Matar e o cruzamento com a Avenida João Pedro Pedrossian, a Avenida
Presidente Vargas é praticamente toda em sentido de curva e ali temos bares,
serralheiras, garagem particular de ônibus, oficina mecânica, garagem de venda de
veículos, Unidade de ESF do Jardim do Lago, Escola Municipal Jesus José de
Souza, residências, acesso ao Bairro Jardim do Lago e ao Loteamento Souza
Bueno, dentro outros, fazendo com que o trânsito seja perigoso.
Neste contexto, verificamos que na Avenida
Presidente Vargas já existem duas lombadas, sendo uma na altura do Bar
Alvarenga/João Dentista, e outra defronte o ESF do Jardim do Lago e, é comum
vermos, em especial os motociclistas, evadirem para a pista contrária, para
desviarem da lombada, o que põe em risco a vida e a segurança de todos, haja vista
que estas lombadas só forma construídas em apenas uma das pistas.
Em razão disso, solicito de Vossa Excelência a
construção, com a devida sinalização de duas lombadas no sentido contrário da
Avenida Presidente Vargas, onde já existe tal obstáculo de um lado, para que os
motoristas não desviem das mesmas pondo em risco a segurança dos demais
usuários.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 22 de março de 2021.
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