CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
CASA DE LEIS VEREADOR POLYBIO JUSTINO GARCIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INDICAÇÃO Nº 317/2021
AUTORES: VEREADORES JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ, GILBERTO
PEREIRA E LUÍS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
APARECIDA DO TABOADO – MS.
Os Vereadores infra-assinados, de conformidade com as
normas regimentais em vigor, INDICAM à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que
encaminhe expediente ao Senhor Rudel Espíndola Trindade Junior, Diretor-Presidente do
DETRAN, solicitando gestões no sentido de viabilizar um local apropriado e definitivo,
com toda a estrutura necessária para as Auto-Escolas desta cidade realizarem os treinos
e as provas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.
JUSTIFICATIVA
Tornou-se difícil afirmar com segurança onde são
realizadas pelas Auto-Escolas de Aparecida do Taboado os treinos e as provas para a obtenção
das CNHs. A cada época é utilizado um local diferente. Mas, o pior de tudo isso é que o trânsito
fica prejudicado. São comuns os motoristas tomar uma direção e de repente se deparar com os
veículos das auto-escolas ocupando o leito da rua e ter que desviar por outro logradouro.
Tal situação não agrada a ninguém, pois o trajeto do
motorista é prejudicado e as vezes atrasado, e os alunos que estão fazendo as aulas têm a atenção
desviada prejudicando o rendimento da aula. Nos dias de provas a situação é ainda pior. Os
motoristas não respeitam a aglomeração das pessoas que aguardam a vez de realizar a prova e
o andamento das atividades é interrompido com frequência, principalmente para os
motociclistas que estão realizando o exame de percurso.
Tal fato vem chamando a atenção das pessoas, que se
preocupam com o perigo a que estão expostos. Recebemos diversos pedidos para que
reivindicasse a mudança do local de treinos e provas, para outro que não oferecesse tanto perigo,
de preferência numa área definitiva e com toda estrutura para este fim.
Esperamos que viabilize o atendimento deste pedido, para
o bem de toda a comunidade aparecidense.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado - MS, 13 de dezembro de 2021.
Vereadores:
JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ
GILBERTO PEREIRA
LUÍS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA

