INDICAÇÃO Nº 78/2018
AUTOR: VEREADOR JOSÉ RODRIGUES DE MATOS
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 Senhor Thiago Carim Bucker, Superintendente Regional do
DNIT/MS, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Eduardo Rocha, Deputado Estadual,
solicitando a execução da sinalização vertical em toda a rotatória no início do Anel
Viário de Aparecida do Taboado, no encontro da Rodovia 316 com a Rodovia BR 158,
imediações da Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná.
JUSTIFICATIVA
Estamos fazendo tal solicitação, uma vez que
no ano de 2016, com mais de uma década de espera a população aparecidense pode ver o
tão sonhado “anel viário” virar uma realidade em nosso município, o que tirou o tráfego
pesado de dentro de nossa cidade.
As pessoas chegam até a ponte percorrendo
rodovias duplicadas, com asfalto de qualidade, devidamente sinalizadas, com acostamentos,
e ao chegar do outro lado, ponto em que nos referimos como o Portal de Entrada para o
Estado de Mato Grosso do Sul, ficam chocadas com o estado das pistas, sem a devida
sinalização e a problemática que se tornou a rotatória citada acima.
Sabemos que se trata de uma via onde trafega
na grande maioria caminhões e carretas, que chegam à rotatória expostas ao perigo
iminente de acidentes, justamente pelo traçado e a falta de sinalização adequada em todo o
seu contorno, lembrando que aludida rotatória tem sido palco de graves acidentes.
Diversas reivindicações já foram encaminhadas
solicitando melhorias para o Anel Viário, importante via de escoamento de produção, que
parece esquecido pelas autoridades competentes, assim como a questão da rotatória já
explanada.
Espero que Vossa Excelência envide todos os
esforços objetivando a execução da sinalização vertical em toda a rotatória no início do
Anel Viário de Aparecida do Taboado, a bem da segurança de todos os usuários do trecho
citado.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 06 de agosto de 2018.
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