INDICAÇÃO Nº 05/2018
AUTOR: VEREADOR ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinados, 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 Rafael
Alexandre Faria, Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio
Viário, solicitando a execução dos seguintes serviços junto à Rua Said Mattar:
- elaboração de projeto para a execução de serviços de reparo em toda a
extensão da rede de energia elétrica da Rua Said Mattar, objetivando oferecer
iluminação pública adequada;
- recapeamento do asfalto de toda a sua extensão;
- construção de canaletas nos pontos necessários e recuperação das já existentes;
- limpeza completa daquela rua e suas margens.
JUSTIFICATIVA
A Rua Said Mattar é um logradouro antigo de
nossa cidade; que tem sua extensão toda habitada e que sempre foi carente de
melhorias. Durante anos este logradouro público sofreu com as péssimas condições
do asfalto; deficiência na rede de energia elétrica, inclusive na iluminação pública;
falta de canaletas para facilitar o escoamento das águas; recuperação de canaleta
existente e necessidade de limpeza geral.
A iluminação pública continua sendo motivo de
preocupação e reclamação por parte de moradores e usuários. Toda a extensão da
rede de energia elétrica que serve a Rua Said Mattar precisa de atenção. Existe ponto
que a necessidade é de postes; outros são braços de luminárias; outros é a
substituição de lâmpadas queimadas.
Atualmente o leito daquela rua está tomado por
buracos, sendo que carece de recape urgente. As canaletas também são motivos de
reclamação, pois existe a necessidade da construção em alguns pontos, assim como
da recuperação de canaletas danificadas. Outra questão que carece de atenção é a
limpeza da rua, que conta com sujeira em seu leito e nas laterais, onde o matagal
toma conta.
Portanto, são vários pedidos feitos para a Rua
Said Mattar, que carece de atenção urgente com vistas a sanar todos os problemas
relatados, bem como para oferecer segurança e reais condições de utilização a todos.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 05 de fevereiro de 2018.
ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO
VEREADOR

