INDICAÇÃO Nº 50/2018
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 a viabilização de recursos para que seja
dada continuidade na execução dos serviços de tapa buracos nas vias urbanas, bem
como do recapeamento do asfalto das ruas em pior estado de conservação, a
exemplo das Ruas Guanabara, Said Mattar, Maranhão, Abadio Rodrigues de
Almeida, entre outras.
JUSTIFICATIVA
Estamos findando mais uma estação chuvosa e,
embora na época mais fria do ano as chuvas também ocorram, estas já não são tão
intensas e frequentes.
Por esta ocasião do ano já se é possível constatar os
estragos deixados pelas chuvas no leito das ruas, inclusive analisar aquelas que deverão
receber os serviços de tapa buracos, assim como verificar as que só poderão oferecer
reais condições de tráfego com o recapeamento do asfalto.
É imperativo mencionar nesta oportunidade, alguns
logradouros que há tempos vem apresentando péssimo estado de conservação, onde os
buracos se tornaram verdadeiras crateras, e somente o tapa buraco não devolve um meio
seguro de utilização da rua.
É o caso das Ruas Guanabara, Said Mattar,
Maranhão, Abadio Rodrigues de Almeida, entre outras, que carecem de receber o
recape da pavimentação asfáltica. Tal serviço já foi executado em algumas ruas de nossa
cidade, que passavam pela mesma situação e, após o recapeamento a rua deixou de
oferecer problemas, tendo condições de receber o tráfego com segurança a todos os
usuários.
Como temos recebido muitas reclamações com
relação às péssimas condições das ruas de nossa cidade e, por entender que o momento
é oportuno para que as vias recebam os serviços necessários à sua recuperação, estou
encaminhando esta indicação solicitando de Vossa Excelência que faça gestões no
sentido de viabilizar recursos para que as vias urbanas sejam plenamente recuperadas,
tanto com o serviço de tapa buraco como com o recape do asfalto, oferecendo um
trânsito seguro e devolvendo um visual mais bonito para nossa cidade.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 09 de abril de 2018.
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