INDICAÇÃO Nº 22/2019
AUTOR: VEREADOR PASTOR RONALDO NÉRIS DE JESUS
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICAà 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 a execução dos serviços de nivelamento, a construção de
canaletas e a limpeza completa das seguintes localidades/vias urbanas, onde a
melhoria se fizer necessária: Rua Said Mattar, Residencial Ovídio, Jardim
Redentora e Jardim Felix, em nossa cidade.
JUSTIFICATIVA
Estamos levando ao conhecimento de Vossa
Excelência o anseio da população aparecidense, mormente dos moradores das
localidades mencionadas acima, quais sejam: Rua Said Mattar, Residencial Ovídio,
Jardim Redentora e Jardim Félix.
Entendemos que nem todos os serviços podem
ser executados nos locais discriminados, pois, algumas das localidades já contam
com a pavimentação asfáltica.
Assim, o nosso pedido é para que o
departamento de obras públicas verifique a situação de cada rua ou bairro citado, a
fim de constatar o tipo de serviço necessitado. Em alguns pontos as ruas precisam
ser niveladas para receber o trânsito; em outras a necessidade é da construção de
canaletas nos encontros das vias para facilitar o escoamento das águas, e em outras é
preciso que seja feita a limpeza das ruas, em especial das laterais onde cresceu o
matagal.
Enfim, se trata de via pública e de bairros
inteiros que estão carecendo de algum tipo dos serviços referidos, para que possa
oferecer melhores condições de uso, comodidade, segurança e um pouco de
embelezamento para essas localidades, que estão em situação caótica.
Espero que Vossa Excelência determine ao
departamento de obras públicas a execução dos serviços citados, onde os mesmo se
fizerem necessários, de modo que os moradores se sintam mais satisfeitos ao contar
com tais melhorias.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 25 de fevereiro de 2019.
Pr. RONALDO NÉRIS DE JESUS
VEREADOR

