INDICAÇÃO Nº 59/2019

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 Santos
Vougado, Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio
Viário, solicitando a execução dos serviços de recuperação do leito das ruas de
terra com localização nos bairros Jardim Félix, Jardim Samara e Jardim
Redentora, que estão intransitáveis, a exemplo da Rua Parnamirim, no Jardim
Félix.
JUSTIFICATIVA
Nos dias atuais contamos com legislação
municipal que trata sobre as obrigatoriedades de infraestrutura por parte do loteador
para a aprovação dos novos loteamentos. No passado, porém, os loteamentos eram
aprovados somente com rede de água e luz, o que levou nossa cidade a contar até
hoje com vários bairros com ruas de terra.
Neste contexto são comuns os pedidos para a
recuperação das vias públicas sem asfalto, que após receber as chuvas ficam cheias
de buracos, dificultando o acesso dos moradores até suas residências, inclusive com
trechos intransitáveis, como é o caso da Rua Parnamirim, localizada no bairro
Jardim Félix.
O pedido ora encaminhado se refere a três
bairros de nossa cidade, que ainda contam com ruas de terra e que estão em
péssimas condições. Se trata dos bairros Jardim Félix, Jardim Samara e Jardim
Redentora, cujas ruas ainda não foram beneficiadas com a pavimentação asfáltica e
carecem de receber o patrolamento urgente, para que possa oferecer condições
seguras de trânsito a todos e um visual mais bonito para as localidades.
Assim, espero que Vossa Excelência atenda este
pedido o quanto antes, pois os moradores das ruas dos bairros citados, bem como os
usuários das vias estão reclamando do péssimo estado de conservação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 20 de maio de 2019.
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
VEREADOR

