INDICAÇÃO Nº 119/2021
AUTOR: VEREADOR JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ.
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 de melhorias
junto ao Aeroporto Municipal “Onofre Queiroz Júnior”, tais como: reforma do
imóvel existente no local, a instalação de vaso sanitário e pia no banheiro;
colocação de caixa d’água; iluminação e a designação de um guarda para zelar
daquela edificação.
JUSTIFICATIVA
Nosso município conta com um Aeroporto
Municipal, denominado de “Onofre Queiroz Júnior”. Sua construção é antiga e
verificamos que com o passar dos anos este aeroporto não recebeu nenhuma melhoria
significativa, pois suas pistas continuam sem a pavimentação e a devida sinalização,
contando apenas com uma edificação, que de início servia de abrigo às pessoas que
utilizam o nosso aeroporto, mas, além não contar com a infraestrutura necessária,
aquele imóvel está carecendo de uma reforma urgente, pois não oferece a mínima
condição de uso. É preciso que seja feita a reforma completa daquele imóvel,
disponibilizando um banheiro com vaso sanitário e pia, havendo a necessidade da
colocação de caixa d’água no local. A iluminação adequada, a manutenção da limpeza
e a designação de um guarda também é de extrema importância, para que não retorne
a situação de precariedade dos dias atuais.
A utilização do nosso aeroporto foi mais frequente
recentemente, quando houve a necessidade de dois transportes aéreos de pacientes
com Covid-19 para outros municípios do Estado, momento em que algumas pessoas
tiveram que permanecer naquele local sem contar com um abrigo seguro e água, tanto
para ingerir como para a higiene pessoal. Sabemos que tais situações poderão ocorrer
novamente e, além do nosso aeroporto não oferecer reais condições de uso, ainda
temos a questão mencionada acima, que carece de atendimento urgente, para que
possa oferecer às pessoas que ali ficam aguardando a chegada, tanto da aeronave como
do transporte com o paciente, algum conforto, tendo como se abrigar das intempéries
do tempo, assim como saciar a sede e utilizar o sanitário. Espero que esta
reivindicação ganhe o respaldo necessário, a bem de todos que utilizam o nosso
aeroporto municipal.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 12 de abril de 2021.
JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ
VEREADOR

