INDICAÇÃO Nº 79/2018
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
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, solicitando
a limpeza e a reforma de guias e sarjetas na Rua Abadio Rodrigues de
Almeida em toda a extensão, com prioridade para o trecho que compreende
o número 4851, cuja situação é caótica.
JUSTIFICATIVA
A Rua Abadio Rodrigues de Almeida tem sido
objeto constante de reivindicações apresentadas nesta Casa de Leis. Tanto a
situação do asfalto quanto das guias e sarjetas, com enormes crateras nas laterais
da rua, é motivo de reclamação por parte de moradores e usuários da via.
A Rua Abadio Rodrigues de Almeida há muito
tempo pede um recapeamento do asfalto. Os serviços prestados até então são tapa
buracos, remendo em cima de remendo. O aspecto da rua é muito feito e os
moradores sonham com um asfalto de qualidade.
Além da questão precária do asfalto existe o
fato das guias e sarjetas estarem muito danificadas. Há trechos, a exemplo da
altura do número 4851, que as laterais da rua estão com enormes crateras, onde
água fica acumulada, causando mau cheiro e contribuindo para a proliferação de
insetos, como o mosquito da dengue.
É uma situação que já perdura há anos e as
reclamações são constantes. Muitas famílias investiram em bonitas construções
acreditando que a administração pública aplicaria recursos na recuperação do
asfalto e outros serviços essenciais ao bom uso do leito das ruas e o seu
embelezamento, todavia, os anos estão passando e nenhuma melhoria tem sido
executada.
Diante do exposto, estou encaminhando esta
indicação, para que Vossa Excelência viabilize com urgência o atendimento do
pleito formulado, de modo que os problemas verificados na rua mencionada
sejam sanados de vez.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 06 de agosto de 2018.
MOYSES CHAMA DE CARVALHO
VEREADOR

