INDICAÇÃO Nº 315/2021
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 Excelentíssima Senhora Tereza Cristina Corrêa da Costa
Dias, Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com cópia ao
senhor Marco Aurélio Santullo, Secretário Especial do Escritório de Assuntos
Estratégicos com os Municípios da Casa Civil, solicitando gestões no sentido de
viabilizar recursos no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para a
substituição da ponte de madeira sobre o Rio Formoso por uma ponte de concreto,
com localização no entroncamento com a região da Água Vermelha, nas
proximidades da propriedade dos senhores Gessi, Daniel Boldrini e Paulo Stuch, no
município de Aparecida do Taboado.
JUSTIFICATIVA
O município de Aparecida do Taboado vem se
destacando no cenário estadual também no setor agropecuário, mormente com o plantio
da cana de açúcar, seringueira e de eucalipto. No caso da cana de açúcar, que é a grande
responsável por abastecer a Usina Alcoolvale, com a produção de Açúcar e Álcool, e do
eucalipto, que vem sendo produzido em grande escala no município, o transporte depende
muito de reais condições de tráfego.
Neste contexto, estamos solicitando de Vossa
Excelência que envide esforços no sentido de que a ponte de madeira sobre o Rio
Formoso, no entroncamento com a região da Água Vermelha, seja substituída por uma
ponte de concreto, haja vista que a mesma está com o seu madeiramento muito
deteriorado e dada a sua relevância para os moradores e proprietários de terras daquela
região, bem como para o escoamento da produção, a tomada de medidas visando oferecer
uma passagem segura é extremamente importante e urgente. Assim, esperamos que
esforços sejam envidados para o atendimento da nossa reivindicação.
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

