INDICAÇÃO Nº 279/2021
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, Prefeito Municipal, cópia ao senhor Jucelmo Nogueira Souto,
Diretor Executivo e Operacional do Demutram, solicitando a tomada de
medidas no sentido de providenciar bancos e sanitários junto ao espaço cedido
para a realização das provas práticas de Carteira Nacional de Habilitação CNH, com localização no Residencial Santa Maria, em nossa cidade.
JUSTIFICATIVA
Tendo em vista que em nossa cidade não
contamos com um local definitivo para a realização de treinos e provas práticas
para tirar a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, a localidade usada para esse
fim muda constantemente. Vários pontos da cidade já foram utilizados para os
treinos e provas práticas, sendo que passado algum tempo fica evidente a
necessidade de mudança devido aos transtornos, tanto ao trânsito como aos
moradores. Há pouco tempo atrás o local determinado para as aulas e provas
passou a ser uma via do Residencial Santa Maria, que por ainda não contar com
moradores não causa os transtornos verificados nos locais anteriores. Ocorre que
os alunos que vão realizar os exames permanecem por várias horas aguardando a
sua vez e não tem bancos para que possam descansar, tampouco sanitários para
utilizarem. Como fui procurado por alunos que estão tirando sua CNH justamente
reclamando sobre essa questão, estou apresentando esta indicação para que sejam
tomadas providências visando resolver essa questão, que também ocorre em outros
municípios; porém, entendo que não se pode permitir que os alunos fiquem com
todos esses desconfortos, lembrando que com relação aos sanitários poderão ser
adquiridos dois banheiros químicos e disponibilizados no local. Espero que tais
pedidos sejam atendidos o quanto antes, a bem daqueles que irão se utilizar de tais
benefícios.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 25 de outubro de 2021.
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