INDICAÇÃO Nº 102/2018
AUTOR: VEREADOR ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO
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 Interino de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário,
solicitando a recuperação da Rua Joaquim Murtinho, trecho compreendido
entre a Rua Eduardo Jesuíno Tiago e Rua Said Mattar, nesta cidade.
JUSTIFICATIVA
Os dias atuais revelam ruas tomadas por
buracos em praticamente todos os bairros de nossa cidade. Existe muita
reclamação com relação a este assunto, pois, fim do ano se aproxima, a cidade
está com um péssimo aspecto, com ruas esburacadas e oferecendo perigo de
acidentes e danos aos veículos, principalmente nos dias das torrenciais chuvas.
Nesta oportunidade estou levando ao
conhecimento de Vossa Excelência a necessidade urgente de executar a
recuperação da Rua Joaquim Murtinho, trecho compreendido entre a Rua
Eduardo Jesuíno Tiago e Rua Said Mattar, cujo leito da via está tomada por
buracos e sua localização é bastante próxima da área central da cidade.
Entendemos que o correto seria o
recapeamento do asfalto do trecho mencionado, para que o serviço contasse com
uma garantia de durabilidade. Mas, enquanto este serviço não é possível de ser
executado, que a via citada receba o tapamento de buracos, haja vista que está
ficando intransitável e tudo leva a crer que a situação irá piorar com a chegada da
estação chuvosa.
Assim, em atenção ao reclamo de vários
munícipes, especialmente dos moradores e usuários da Rua Joaquim Murtinho,
espero ver esta indicação atendida o quanto antes.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 05 de novembro de 2018.
ALAOR BERNARDES DA S. FILHO
VEREADOR

