INDICAÇÃO Nº 169/2021
AUTORES: VEREADORES GILBERTO PEREIRA e JUCLEBER DA
SILVA QUEIROZ.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
Os Vereadores infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICAM à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente à Excelentíssima Senhora Rose Modesto,
Deputada Federal por MS, solicitando a apresentação de emenda parlamentar
ao Orçamento da União, destinando recursos para a implantação de uma
usina de asfalto no município de Aparecida do Taboado.
JUSTIFICATIVA
A pavimentação asfáltica continua sendo o
maior anseio dos moradores das vias urbanas que ainda não foram contempladas
com aludida melhoria. Todos sabemos dos transtornos vivenciados pelos
moradores das ruas que não contam com asfalto, tanto nos dias de estiagem,
quando a poeira invade as residências, como nos dias de chuva, quando é o lamaçal
que provoca muitas sujeira e dificuldades na utilização das vias.
Neste contexto, entendemos que um dos grandes
desafios de uma administração pública é fazer com que o asfalto chegue a todos os
bairros da cidade, bem como executar a manutenção dos serviços, com o tapa
buracos e o recapeamento onde o serviço está totalmente danificado.
Como a situação do município de Aparecida do
Taboado não é diferente dos demais, e sim, existe muita cobrança por parte da
população para o asfaltamento dos logradouros públicos que ainda não foram
beneficiados com a pavimentação asfáltica, estamos solicitando de Vossa
Excelência, que faça gestões no sentido de destinar recursos para este Município,
objetivando a implantação de uma usina asfáltica, para atender a demanda de
serviços nesta área.
Esperamos contar com a especial atenção da
nobre Deputada, viabilizando recursos para que Aparecida do Taboado passe a
contar com uma usina de asfalto, o que contribuiria muito para sanar parte dos
problemas da administração pública municipal.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 21 de junho de 2021.
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