INDICAÇÃO Nº 19/2019
AUTOR: VEREADOR MOYSES CHAMA DE CARVALHO.
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 Igor
dos Santos Vougado, Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e
Apoio Viário, solicitando o tapamento de buraco defronte a garagem de uma
residência localizada na Rua Sebastião Nogueira de Lélis, nº 632 A, no
bairro Vila São José, nesta cidade.
JUSTIFICATIVA
Nos dias atuais a situação da maioria de nossas
vias urbanas está caótica. As chuvas dos últimos dias contribuíram para que os
buracos aumentassem, sendo que existem pontos onde verdadeiras crateras se
formaram acumulando muita água.
Tal situação tem sido alvo de constantes
críticas e reclamações por parte da população que sofre os transtornos por ter que
transitar por ruas tomadas por buracos, além de ver a cidade com um péssimo
aspecto.
O pedido ora encaminhado se refere a um
buraco que se formou defronte a garagem de uma residência, que devido a sua
proporção está impedindo que o veículo seja conduzido até a garagem.
A reclamação foi formulada pelo morador da
residência, que sofre diretamente o problema, haja vista que a cratera defronte a
garagem impossibilita a sua utilização. É preciso que o departamento de obras
públicas execute o tapamento daquele buraco, de modo que a questão seja
solucionada, lembrando que deverá ser executado um serviço que conte com
durabilidade, pois, do contrário ao receber a primeira chuva o problema ressurge.
Espero que Vossa Excelência atenda este
pedido, de modo que o transtorno vivenciado pelo morador do endereço citado
tenha fim o quanto antes.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 25 de fevereiro de 2019.
MOYSES CHAMA DE CARVALHO
VEREADOR

