INDICAÇÃO Nº 204/2021
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 elaboração de projeto, bem como a viabilização de recursos para
a execução de serviços de infraestrutura (rede coletora de esgotos) no bairro
Jardim Wilson Lucas de Oliveira.
JUSTIFICATIVA
Nossa cidade tem mais de sete décadas de
criação. Durante todo este período, com raras exceções, funcionou junto às
residências o sistema de fossas sépticas. Ocorre que nos dias atuais este sistema
não funciona mais, pois, a maioria das casas não tem mais espaço para a perfuração
de novas fossas, tampouco os moradores possuem recursos para pagar a taxa
cobrada para o esvaziamento, quando estas estão cheias.
Existem localidades em que a perfuração de
uma nova fossa se tornou impossível, tanto pela falta de espaço como pelo fato de
que bem próximo da superfície do solo já encontra água. É o caso do bairro citado
acima, cujo moradores convivem há anos com esta difícil situação.
Nosso pedido nesta oportunidade é para que
viabilize recursos para a execução de rede coletora de esgotos no bairro
mencionado, para que os transtornos vividos atualmente tenham fim.
Espero que Vossa Excelência, já ciente desta
questão envide todos os esforços no sentido de viabilizar os recursos necessários
para que a localidade citada ganhe o quanto antes, a tão sonhada rede coletora de
esgotos, porque existem muitas reclamações neste sentido e com fundamento, pois
de fato a questão é séria e carece de providências urgentes, sendo considerado um
caso de saúde pública.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 09 de agosto de 2021.
MÁRCIO GARCIA GALDINO
VEREADOR

