INDICAÇÃO Nº 206/2021
AUTOR: VEREADOR MÁRCIO GARCIA GALDINO.
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 viabilização de recursos para a pavimentação asfáltica das
ruas do Loteamento Jardim Primavera I e II, em nossa cidade.
JUSTIFICATIVA
O loteamento Jardim Primavera I e II surgiu
como uma promessa de desenvolvimento para uma nova região de nossa cidade.
De fato, a cidade cresceu em uma direção diferente, fazendo com que a Avenida
Orlando Mascarenhas Pereira passasse a ser uma das mais valorizadas da
cidade.
Com uma grande dimensão o Jardim
Primavera I e II teve seus lotes vendidos e as edificações mostraram que se
tratava de uma área nobre da cidade; todavia, não dispunha da infraestrutura
necessária, a exemplo do asfalto e rede coletora de esgoto. Isto é, sem dúvida,
um fator negativo para a localidade, cujos moradores sofrem por não contar
com essas melhorias, principalmente o asfalto. Atualmente somente a Avenida
Geraldo Rodrigues de Almeida, que dá acesso ao prédio da Promotoria de
Justiça e da OAB, conta com o asfalto.
Em razão dos constantes pedidos que
recebemos para que o asfalto chegue até aquelas vias urbanas, estou
apresentando esta indicação, para que Vossa Excelência faça gestões no sentido
de contemplar as ruas do loteamento Jardim Primavera I e II com a tão sonhada
pavimentação asfáltica, oferecendo a todos os moradores e proprietários de
lotes daqueles bairros, o conforto, a comodidade tão necessárias, além da
valorização da localidade.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 09 de agosto de 2021.
MÁRCIO GARCIA GALDINO
VEREADOR

