INDICAÇÃO Nº 45/2018
AUTOR: VEREADOR MOYSES CHAMA DE CARVALHO.
EXCELENTÍSSIMO
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, com cópia ao senhor
Rafael Alexandre Faria, Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e
Apoio Viário, solicitando a substituição de lâmpadas em postes nas
imediações da Academia da Saúde, localizada na Rua São Paulo, ao lado do
ESF da Vila São Jerônimo.
JUSTIFICATIVA
As localidades escuras continuam sendo
motivo de preocupação de moradores e usuários dos logradouros públicos que
não contam com esta melhoria.
Nesta
oportunidade
quero
levar
ao
conhecimento de Vossa Excelência a situação vivenciada pela comunidade das
imediações da Academia da Saúde. Como pode ser constatada no local, no
período noturno a escuridão toma conta de suas imediações. Tal fato se dá em
razão de alguns postes estarem com as lâmpadas queimadas e carecendo da
substituição.
Como se sabe os munícipes, além das altas
contas de energia elétrica, são obrigados a pagar também a taxa referente ao
serviço de iluminação pública, a conhecida COSIP. Portanto, não é justo que
paguem suas contas e impostos e não usufruam das melhorias a que têm direito.
Afora isto existe a questão do perigo que as
localidades escuras oferecem, lembrando que vivemos dias de muita violência e
toda e qualquer medida que dificulte a ação de malandros devem ser adotadas.
Diante do exposto, estou encaminhando esta
indicação, para que Vossa Excelência determine a substituição das lâmpadas
queimadas na localidade mencionada, acrescentando que em praticamente toda a
cidade encontramos pontos que necessitam deste mesmo tipo de serviço, pois são
muitos os postes com lâmpadas queimadas.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 09 de abril de 2018.
MOYSES CHAMA DE CARVALHO
VEREADOR

