INDICAÇÃO Nº 174/2021
AUTORES: VEREADORES LUIS FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA E
PATRICIA MARIA DOS SANTOS
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
Os
Vereadores
infra-assinados,
de
conformidade com as normas regimentais em vigor, INDICAM 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 construção de ciclovia na lateral do prolongamento da
Avenida Presidente Vargas, que segue do Laticínios Aparecida até o trevo da
Rodovia BR 158, que dá acesso aos municípios de Paranaíba/Selvíria, para
atender os trabalhadores das indústrias localizadas nos distritos industriais
localizados às margens desta avenida, em Aparecida do Taboado.
JUSTIFICATIVA
Desde que a Avenida Presidente Vargas recebeu
o prolongamento e foram criados os “distritos industriais” às suas margens, a
necessidade da construção de ciclovia ficou ainda mais evidente.
Todos os dias trabalhadores de nossa cidade se
dirigem àquelas fábricas para o trabalho e fazem o trajeto nas margens da avenida,
que não conta com ciclovia. Devido a este fato estas pessoas se expõem ao perigo
de acidentes, pois a mesma rodovia é ocupada por um tráfego intenso de veículos,
principalmente de carretas que são responsáveis pelo escoamento de grande parte
da produção do nosso Estado.
A construção de ciclovia é um anseio antigo da
comunidade, cuja necessidade se acentuou com o aumento tanto de vagas de
emprego como a instalação de novas fábricas nos pólos industriais naquelas
margens.
Espero que Vossa Excelência analise com
atenção especial este pedido, viabilizando para que o mesmo seja executado
com urgência, pois, é a segurança dos trabalhadores das fábricas que está em
questão, bem como de todos os usuários daquele trecho da avenida mencionada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 28 de Junho de 2021.
Vereadores:
LUIS FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
PATRICIA MARIA DOS SANTOS

