INDICAÇÃO Nº 28/2019
AUTOR: VEREADOR JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
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 a recuperação da
canaleta no encontro da Rua Altino Pedrosa com a Avenida Presidente Vargas,
localizada no Residencial Eldorado, bem como da ciclovia que passa naquele
trecho.
JUSTIFICATIVA
Em toda a cidade é possível encontrar cruzamentos de vias públicas onde foi
executado o rebaixamento do asfalto e a construção de canaletas para facilitar o
escoamento das águas pluviais totalmente danificados. Nestes locais a passagem fica
prejudicada e os motoristas reclamam muito, pois podem causar sérios danos nos
veículos.
Nesta oportunidade estou levando ao conhecimento de Vossa Excelência uma
localidade que carece da prestação de serviços urgentes, objetivando a sua
recuperação. Trata-se do encontro da Rua Altino Pedrosa com a Avenida Presidente
Vargas, cuja canaleta sofreu muitos danos e o trajeto por ela está difícil, lembrando
que a cada chuva que cai o seu estado piora.
Outro pedido feito para aquela mesma localidade é em relação à ciclovia. O
benefício que foi estendido principalmente aos trabalhadores das indústrias, que por
tanto tempo reclamaram a falta de ciclovia para que pudessem contar com mais
segurança nas idas e vindas do trabalho, atualmente apresenta estragos no asfalto,
comprometendo a passagem.
Portanto são dois pedidos de extrema importância para garantir a utilização segura,
sendo no cruzamento da via onde encontramos uma canaleta muito danificada e na
ciclovia, cujo leito está com parte do asfalto estragado e com buracos, oferecendo
perigo aos usuários.
Espero que Vossa Excelência determine ao departamento de obras públicas a
execução dos serviços necessários à recuperação daquelas passagens, de modo a
beneficiar todos os seus usuários.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado - MS, 18 de março
de 2019.
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
VEREADOR

