INDICAÇÃO Nº 49/2018
AUTOR: VEREADOR JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS.
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 Robson Samara Rodrigues de
Almeida, Prefeito Municipal, solicitando que através do Departamento de Obras
Públicas sejam executados os seguintes serviços:
- recuperação da canaleta no cruzamento da Rua São Paulo com a Rua Coxim,
altura do n.º 451;
- restauração do cruzamento da Rua Jonatas Ubiratan Alves com a Rua Presidente
Dutra, no Bairro Jardim Redentora.
JUSTIFICATIVA
Estou encaminhando nesta oportunidade a Vossa
Excelência dois importantes pedidos, que devido às condições requerem certa urgência
na sua execução.
O primeiro pedido refere à necessidade de
recuperar a canaleta no cruzamento da Rua São Paulo com a Rua Coxim, altura do n.º
451, que está totalmente deteriorada e praticamente intransitável. Nos últimos dias é
comum verificarmos os condutores de veículos evitando passar por aquele cruzamento,
haja vista que pode causar danos nos veículos. Existem muitos pedidos para que aquela
passagem seja recuperada o quanto antes.
O segundo pedido, cujo serviço é da mesma
natureza, diz respeito à restauração do cruzamento da Rua Jonatas Ubiratan Alves com a
Rua Presidente Dutra, no bairro Jardim Redentora, onde se formou uma cratera com
muita água acumulada. Neste ponto encontramos a Rua Presidente Dutra com a
pavimentação asfáltica em toda a sua extensão, enquanto que a Rua Jonatas Ubiratan
Alves ainda não recebeu a melhoria asfáltica. Assim, as chuvas do último período
causaram sérios estragos naquele cruzamento, formando buracos onde as águas se
acumulam, contribuindo para aumentar os danos no asfalto, prejudicar o trânsito e ainda
provocar prejuízos aos proprietários de veículos que se utilizam daquele trajeto.
Espero que Vossa Excelência dispense uma
atenção especial aos dois pedidos formulados, de forma que os mesmos possam receber
de pronto o atendimento, pondo fim aos problemas relatados.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 09 de abril de 2018.

JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
VEREADOR

