INDICAÇÃO Nº 137/2021
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 senhor Juscemir Rodrigues
Leonel, Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário,
solicitando a execução do rebaixamento do asfalto com a construção de canaleta
nas seguintes localidades, com vistas a facilitar o escoamento das águas:
- no encontro da Rua Ceará com a Rua José Dutra Ferreira, com localização no
bairro Cidade Nova;
- no cruzamento da Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo com a Rua Pará, no
loteamento Cidade Nova.
JUSTIFICATIVA
Estou levando ao conhecimento de Vossa
Excelência dois pedidos para a execução do rebaixamento do asfalto com a construção
de canaleta em dois pontos de vias públicas do bairro Cidade Nova.
O primeiro pedido é para a execução do serviço
mencionado no encontra da Rua Ceará com a Rua José Dutra Ferreira, onde é possível
verificar o acúmulo de água parada. Sabemos que aquela água empoçada no leito da
via prejudica o trânsito, além de causar danos no asfalto. É preciso que o serviço seja
feito o quanto antes para evitar os transtornos citados.
Estou solicitando também a construção de
canaleta no cruzamento da Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo com a Rua Pará, onde
já foi realizado o tapamento de buracos, mas devido as águas paradas naquele local,
algumas crateras já se formaram no leito da rua, ocasionando sérios problemas, a
exemplo de perigo de acidentes, procriação de insetos nas poças de água, como o
mosquito da dengue, e um péssimo aspecto para a localidade.
Assim espero que Vossa Excelência determine a
execução do serviço solicitado nas duas localidades, de modo a evitar os transtornos
relatados.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 10 de maio de 2021.

GILBERTO PEREIRA
VEREADOR

