INDICAÇÃO Nº 14/2019
AUTOR: VEREADOR WALTEIR JOSÉ DE OLIVEIRA
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

DA

CÂMARA

O Vereador infra-assinados, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Nelsinho Trad,
Senador da República por MS, solicitando a viabilização de recursos, através
de emenda parlamentar no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais),
para a complementação asfáltica da Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo, em
Aparecida do Taboado.
JUSTIFICATIVA
A Rua Ulisses Medeiros de Figueiredo é uma
rua de suma importância para Aparecida do Taboado. Atravessa diversos bairros,
todos totalmente habitados, sendo ela uma via de longa extensão, que está quase
toda asfaltada, faltando aproximadamente seiscentos metros para a sua
conclusão, trecho esse, onde os moradores sofrem em demasia com a falta da
melhoria asfáltica.
Ressaltamos que esta rua é muito usada pelos
condutores de veículo que para saírem do trânsito intenso da Avenida Presidente
Vargas, utiliza a referida via, que oferece mais rapidez e muitos deles abusam da
velocidade, pondo em riso todos os que ali trafegam.
Como é uma via extensa e nos períodos de
chuva o escoamento das águas pluviais é grande, no trecho onde não conta com a
melhoria asfáltica formam-se verdadeiras valetas/crateras, impossibilitando até
mesmo o tráfego na referida rua, lembrando que ela termina nas proximidades da
estação de tratamento de água de nossa cidade, o que aumenta a sua importância,
necessitando do empenho de Vossa Excelência para que a obra da conclusão do
asfalto seja executada.
Motivo pelo qual, indico a Vossa Excelência,
que destine recursos através de emenda parlamentar no valor de R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais), para a complementação asfáltica da Rua Ulisses Medeiros
de Figueiredo.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 18 de fevereiro de 2019.
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