INDICAÇÃO Nº 145/2021
AUTOR: VEREADOR JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS.
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 Públicos e Apoio Viário, solicitando a construção de lombadas
devidamente sinalizadas em dois pontos do prolongamento da Avenida
Presidente Vargas:
- defronte a fábrica da Konesul, localizada no Polo Industrial “Salim Abdo
Samara;
- nas imediações da Oficina Bill Mecânica, proximidades do antigo Laticínios
Aparecida.
JUSTIFICATIVA
Todos sabemos que a Avenida Presidente Vargas,
em toda a sua extensão, desfruta de um intenso movimento de veículos. Em
determinados trechos a preocupação com a ocorrência de acidentes é maior, a exemplo
do seu prolongamento que segue até os distritos industriais.
A localização de dois polos industriais, um à
margem direita e outro à esquerda, é responsável pelo grande fluxo de veículos, como
caminhões, ônibus, carros de passeio, motos e bicicletas, que são utilizados pelos
funcionários, além do tráfego diário que já era intenso. Tendo em vista que o trecho
da Avenida Presidente Vargas, que segue da Oficina do Bill até a linha do trem
permite um trânsito veloz, e que alguma providência tem que ser tomada a fim de
evitar a ocorrência de acidentes, como já tem ocorrido, estou solicitando a construção
de lombadas nos dois pontos mencionados, a fim de obrigar os condutores de veículos
a diminuir a velocidade.
São medidas que não irão onerar os cofres
públicos, mas que poderão salvar vidas. Assim espero que tais obstáculos sejam
construídos o quanto antes, de maneira a oferecer segurança no prolongamento da
Avenida Presidente Vargas.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 17 de maio de 2021.
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