INDICAÇÃO Nº 80/2018
AUTOR: VEREADOR ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO
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, com cópia ao Secretário Municipal de Obras, Serviços
Urbanos e Apoio Viário, solicitando a construção de lombadas devidamente
sinalizadas na Avenida Orlando Mascarenhas Pereira, nas proximidades do
Centro Integrado SESI/SENAI, bem como a construção de ciclovia e pista para a
prática de caminhada, todas devidamente sinalizadas nas laterais do
prolongamento da Avenida Orlando Mascarenhas Pereira, no trecho
compreendido entre o prédio do Fórum e o trevo das Sete Cruzes/Rodovia BR 158,
nesta cidade.
JUSTIFICATIVA
Estamos fazendo tal solicitação atendo a pedidos
tanto de moradores e comerciantes como de transeuntes da referida localidade,
ressaltando que a Avenida Orlando Mascarenhas Pereira tem um tráfego intenso, pois a
mesma dá acesso a diversos bairros, ao trevo das Sete Cruzes, e especialmente ao
Centro Integrado do SESI/SENAI, e muitos condutores abusam da velocidade, pondo
em risco a segurança de todos.
É do nosso conhecimento também, que aumentou
sobremaneira o tráfego de pedestres, ciclistas, em especial de crianças e jovens, que vão
estudar no Centro Integrado do SESI/SENAI, acentuando ainda mais a necessidade
destas reivindicações. A construção de lombadas devidamente sinalizada obrigará os
condutores de veículos a diminuir a velocidade e garantirá mais segurança aos
munícipes que ali trafegam, principalmente no trecho citado.
Outra necessidade verificada para aquela extensão,
mais precisamente no trecho compreendido entre o prédio do Fórum e o trevo das Sete
Cruzes/Rodovia BR 158, é a construção de pista de caminhada, que permite aos
caminhantes um percurso mais seguro, pois é a vida das pessoas que estão correndo o
perigo iminente de acidente. Da mesma forma entendemos que a construção de ciclovia
é de suma importância para garantir o acesso e a segurança dos ciclistas, em especial
dos estudantes que se dirigem ao Sesi/Senai, e os demais que se utilizam desse trecho
tendo bicicletas como meio de locomoção. Portanto, espero que Vossa Excelência
analise com atenção especial estes pedidos, pois se trata da segurança de nossos
munícipes, que em muito têm contribuído para o desenvolvimento e crescimento
daquela região e de nossa cidade.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 06 de agosto de 2018.
ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO
VEREADOR

