INDICAÇÃO Nº 87/2018
AUTOR: VEREADOR JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS.
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 Secretário
Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, solicitando
recuperação de calçadas e bocas de lobo no encontro das Ruas Vergílio
Antônio de Queiroz e Laudelino de Melo com a Avenida João Pedro
Pedrossian.
JUSTIFICATIVA
Estou levando ao conhecimento de Vossa
Excelência dois serviços que carecem de ser executados com urgência, haja vista
que está prejudicando o trânsito e oferecendo risco de acidentes, especialmente
com pedestres, inclusive crianças, que poderão cair nos buracos que estão
abertos.
O primeiro caso diz respeito ao estrago
provocado na calçada e na boca de lobo no encontro da Rua Vergílio Antônio de
Queiroz com a Avenida João Pedro Pedrossian. Embora tenha sido colocado um
obstáculo alertando para o perigo, existe um grande buraco, que oferece risco às
pessoas, especialmente às crianças, que podem cair naquela vala e ser fatal. Nos
dias atuais em que as chuvas estão caindo em nossa cidade é assustador ver o
volume de águas que descem naquela boca de lobo que está danificada.
O segundo serviço que deve ser prestado é na
Rua Laudelino de Melo com a Avenida João Pedro Pedrossian, onde parte da
calçada foi danificada e a lateral da via está comprometida também. Neste caso o
serviço deverá ser executado o quanto antes a fim de evitar maiores danos num
futuro próximo e mais gastos aos cofres públicos.
Espero que estes pedidos sejam atendidos, a
bem de toda a comunidade aparecidense, mormente aos usuários das vias citadas.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 17 de setembro de 2018.
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