INDICAÇÃO Nº 1/2019
AUTOR: VEREADOR ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO.
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, Viação e Serviços
Urbanos, solicitando a construção de lombadas em pontos estratégicos das
Avenidas Boiadeira e Porto Taboado, no trecho em que está recebendo a
pavimentação asfáltica, com vistas oferecer segurança no trânsito.
JUSTIFICATIVA
Alguns sonhos acalentados pelos moradores dos
bairros Vila Rodrigues, Vila São Jerônimo e Vila Glória finalmente estão sendo
executados. Trata-se da rede de esgotos sanitários, pavimentação asfáltica de todas
aquelas vias públicas e a complementação do asfalto das Avenidas Boiadeira e Porto
Taboado no trecho que segue dos bairros até o Anel Viário.
Embora se trate de serviços relevantes e há muito
tempo aguardado pela população aparecidense, haja vista que todos serão
beneficiados com tais benfeitorias, é imperativo lembrar que os prolongamentos das
duas avenidas citadas permitirão um trânsito veloz, haja vista que as suas novas
condições levarão os condutores de veículos a trafegar em altas velocidades, o que
passará a ser preocupante devido aos riscos de acidentes.
Neste contexto, estou indicando a Vossa
Excelência que determine ao departamento de obras públicas que seja feito um
estudo para identificar os pontos que carecerão de lombadas, de modo a obrigar a
diminuição da velocidade dos veículos ao passar por elas, oferecendo desse modo,
mais segurança aos usuários das vias e aos moradores daquelas imediações.
Espero que Vossa Excelência, ciente da urgente
necessidade de atender ao nosso pleito, viabilize para que tanto a Avenida Boaideira
quanto a Avenida Porto Taboado recebam a construção de lombadas ao longo da
extensão de ambas, de maneira a oferecer segurança no trânsito praticado em suas
pistas.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 04 de fevereiro de 2019.
ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO
VEREADOR

