INDICAÇÃO Nº 13/2018
AUTOR: VEREADOR PASTOR RONALDO NÉRIS DE JESUS
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

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 Dagoberto
Nogueira Filho, Deputado Federal por MS, e ao Senhor Thiago Carim
Bucker, Superintendente Regional do DNIT/MS, solicitando a execução
dos serviços de tapa buracos no Anel Viário de Aparecida do Taboado,
bem como a recuperação das guias do contorno viário, cujos trechos estão
danificados.
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.
Sabemos que se trata de uma via onde trafega
na grande maioria caminhões e carretas, o que naturalmente proporciona
desgaste na malha asfáltica, ressaltando que alguns trafegam com excesso de
peso, que certamente contribui para agravar o problema. Mas, o que notamos
ao longo de todo o anel viário é que vem formando buracos, que está se
transformando em verdadeiras crateras e irá piorar se não forem tapados
imediatamente, provocando acidentes e pondo em risco a vida dos usuários.
Trata-se de uma via que está liberada para o
trânsito por volta de um ano e que já se encontra totalmente danificada. As
guias ali existentes para a escoação das águas pluviais estão com trechos
totalmente danificados e necessita do reparo imediato para evitar que haja
estrago ainda maior nas pistas.
Motivo pelo qual, solicito que medidas sejam
tomadas o quanto antes, no sentido de executar os serviços de tapa buracos no
Anel Viário de Aparecida do Taboado, bem como a recuperação das guias
daquele contorno em especial nos trechos que estão muito danificados.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 05 de fevereiro de 2018.
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