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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 o tapamento
de um buraco na Rua Leodônio Alves Ferreira, esquina com a Avenida
Presidente Vargas, com vistas a oferecer segurança no trânsito praticado
naquela localidade.
JUSTIFICATIVA
Na Rua Leodônio Alves Ferreira, esquina com
a Avenida Presidente Vargas existe um buraco com grandes proporções. Na
verdade naquele ponto se formou uma cratera profunda, que está oferecendo
perigo aos usuários daquela via pública,
Na esquina mencionada está localizada uma
farmácia, além de outros comércios muito frequentados naquelas imediações e
todos estão reclamando daquela situação, pois existe perigo de acidentes, danos
nos veículos, além de proporcionar um péssimo visual, acrescentando que o fato
de estar no encontro com uma das principais avenidas da cidade já agrava a
situação devido ao tráfego intenso.
Diante disso, estou encaminhando esta
indicação para que Vossa Excelência determine ao departamento de obras
públicas o tapamento do buraco na localidade mencionada acima, de forma a
oferecer segurança no trânsito, assim como melhorar o visual, especialmente por
nos aproximar do fim de ano e a cidade deve receber melhorias visando o seu
embelezamento.
Espero que Vossa Excelência determine a
execução deste serviço com a maior brevidade possível, de modo que o trânsito
na localidade citada ocorra de forma segura para todos os usuários e o visual do
loca seja melhorado.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 05 de novembro de 2018.
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