INDICAÇÃO Nº 20/2019
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 viabilização de recursos para a pavimentação asfáltica das
ruas do Residencial Tauam em nossa cidade. Indica ainda, que enquanto a
melhoria asfáltica não é executada, que seja realizado com urgência o
cascalhamento daquelas vias, em especial onde existe poças de água.
JUSTIFICATIVA
Os moradores dos bairros que ainda não contam
com a melhoria asfáltica são obrigados a conviver com os transtornos provocados
pelas ruas de terra. Tanto a poeira nos dias de estiagem quanto o lamaçal nos dias de
chuva resultam em muita sujeira, além de proporcionar um péssimo aspecto para a
localidade.
A chegada do asfalto nas vias traz novo ânimo
aos moradores e proprietários de lotes, que geralmente investem mais em seus
imóveis, pelo conforto e comodidade que passam a vivenciar, lembrando que os
imóveis ganham valorização.
Estou levando a Vossa Excelência o anseio dos
moradores do bairro Residencial Tauam, que adquiriam os lotes e investiram em
belas edificações, acreditando que a pavimentação asfáltica logo seria uma
realidade. Todavia, vários anos se passaram sem que o benefício fosse estendido
àquele bairro, inclusive naquelas imediações encontramos o prédio que abriga o
salão social da Melhor Idade, que também sofre os mesmos problemas pelas ruas de
terra.
Por esta razão estou encaminhando esta
indicação, solicitando de Vossa Excelência a viabilização de recursos para o
asfaltamento do Residencial Tauam, que conta com poucas vias, para que todos os
benefícios advindos com o asfalto estejam ao alcance daqueles moradores. É
imperativo mencionar que aquelas ruas carecem do patrolamento e cascalhamento
urgente, principalmente dos pontos em que existem enormes poças de água,
enquanto a pavimentação asfáltica não for executada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 25 de fevereiro de 2019.
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