INDICAÇÃO Nº 256/2021
AUTORA: VEREADORA PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS
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, solicitando a viabilização de recursos para a instalação de
semáforo na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Avenida dos
Estudantes, defronte o Posto Ipiranga, nesta cidade.
JUSTIFICATIVA
Aparecida do Taboado vem passando por um crescimento
significativo, mesmo em tempo de crise, o desenvolvimento é notável em nossa
querida cidade. Com este crescimento além dos problemas como saúde, moradia,
educação, destacamos o trânsito, pois, o fluxo de veículos nas ruas de nossa cidade,
aumentou muito tornando essencial a instalação de semáforos, que são
equipamentos que têm como principal função controlar o trânsito que é praticado
em vias de grande movimentação de veículos. A sua existência obriga os
condutores de veículos a prestarem a devida atenção para o sinaleiro, sendo que o
descuido com a passagem no momento errado certamente resulta em acidentes.
No cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a
Avenida dos Estudantes o trânsito de veículos é muito complicado e perigoso, haja
vista que nas imediações existem duas grandes escolas estaduais, e nos horários de
início e término de cada período escolar, muitos estudantes, dentre estres muitas
crianças, circulam a pé ou de bicicleta entre os veículos, expondo-os aos perigo
iminente de acidentes.
Espero que Vossa Excelência envide os esforços
necessários para o atendimento desta solicitação, tornando parte dos anseios dos
aparecidenses em realidade, que é ter um trânsito tranquilo, seguro e proporcionar
a todos os nossos munícipes dias melhores.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida
do Taboado - MS, 04 de outubro de 2021.
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