INDICAÇÃO Nº 188/2021
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 e ao senhor Jucelmo Nogueira Souto, Diretor Executivo e Operacional
do Demutran, solicitando a construção de lombada devidamente sinalizada na
Rua José Moreira Falkine, altura do n.º 5.169, nesta cidade.
JUSTIFICATIVA
A Rua José Moreira Falkine, como é do
conhecimento de todos, é uma via de grande importância, pois ela dá acesso não
só aos bairros Vilas Boas e Vila São Lázaro como aos loteamentos Lago Azul,
Colorado, Balneário Municipal, Clube do Simted, zona rural e ao anel viário,
ressaltando assim o grande fluxo de veículos e demais usuários sobre suas pistas.
Referida rua, por oferecer mais rapidez, leva
muitos dos condutores de veículos abusarem da velocidade, pondo em risco todos
os que ali trafegam e residem. As lombadas têm sido eficaz para controlar o trânsito
em determinadas localidades, pois, a sua existência obriga os condutores de
veículos a diminuírem a velocidade ao se aproximar de tais obstáculos, oferecendo
mais segurança.
Diante disso, estou encaminhando esta
indicação para que Vossa Excelência viabilize a construção de obstáculo na Rua
José Moreira Falkine, na altura do n.º 5.169, de modo a oferecer segurança no
trânsito neste trecho, atendendo assim uma necessidade real e que foi objeto de
pedidos formulados pelos moradores e usuários daquela via pública.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 12 de julho de 2021.
Vereadores:
LUIS FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
PATRICIA MARIA DOS SANTOS

