INDICAÇÃO Nº 281/2021
AUTOR: VEREADOR MOYSÉS CHAMA DE CARVALHO.
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, com cópia ao senhor Juscemir Rodrigues Leonel, Secretário
Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, solicitando a execução
de benfeitorias junto ao bairro Jardim Morumbi, mais precisamente da
complementação asfáltica das ruas e a construção de uma praça de esportes e
lazer junto à área verde destinada para esta finalidade.
JUSTIFICATIVA
O bairro Jardim Morumbi foi aprovado há vário
anos e desde a criação seus lotes foram comercializados e belas edificações foram
construídas, o que contribuiu para que esta localidade fosse considerada como uma
área nobre da cidade. Todavia, na ocasião de sua aprovação o loteamento não
contou com toda a infraestrutura necessária, haja vista que não havia exigência
legal à época. Tal fato é responsável para que os moradores e proprietários de
imóveis busquem constantemente apoio da administração pública municipal para
a execução de serviços essenciais.
Tenho conhecimento de que a complementação
asfáltica já foi solicitada este ano por esta Casa, sendo que oportunamente estou
reiterando tal necessidade. Restam alguns logradouros para receber o asfaltamento,
cujo serviço se constitui em uma das melhorias mais almejadas pelos moradores.
Conforme já foi afirmado, o bairro é antigo, tem
a maioria dos lotes construídos e carece de benfeitorias, a exemplo de uma praça
de esportes e lazer, que conta com área reservada para este fim, cuja quadra está
localizada entre a Rua Belo Horizonte e a Rua Goiás. Entendo que é tempo de
olhar com atenção para o bairro Jardim Morumbi, atendendo as reais necessidades
do bairro, conforme foi exposto acima.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 25 de outubro de 2021.
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