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SENHOR
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

DA

CÂMARA

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 Robson
Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal, solicitando que
determine ao departamento de obras públicas a reconstrução de canaleta no
cruzamento da Rua Said Mattar com a Rua Minas Gerais, na altura do nº
1965, que está danificada e acumulando água no local.
JUSTIFICATIVA
O rebaixamento do asfalto com a construção de
canaletas para facilitar o escoamento das águas, especialmente as pluviais, é um
serviços muito reclamado e de extrema importância.
Muitos cruzamentos de vias públicas já foram
contemplados com a execução deste serviço e ainda existe um número expressivo
de localidade esperando receber este tipo de melhoria.
O que temos observado, entretanto, é que
muitos dos serviços desta natureza que foram executados não estão tendo
durabilidade e pouco tempo depois de construída a canaleta já apresenta
problemas.
Nesta situação encontramos a canaleta
construída no cruzamento da Rua Said Mattar com a Rua Minas Gerais, na altura
do nº 1.965, onde o serviço foi executado, mas nas laterais da canaleta existem
vários buracos, onde se formam poças de águas, trazendo sérios transtornos,
como dificuldade no trânsito, proliferação de insetos, mau cheiro e mais estragos
no asfalto.
Assim, por entender que o não está atendendo
o objeto de sua execução e que o mesmo deve ser refeito, estou indicando a
Vossa Excelência que determine ao órgão responsável a reconstrução da canaleta
no cruzamento das ruas mencionadas acima, de modo a solucionar de vez o
problema citado.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 26 de março de 2018.
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