INDICAÇÃO Nº 71/2019
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 seguintes serviços:
- realização dos serviços de tapa buracos e limpeza geral de todas as ruas do
bairro Vila São Jerônimo;
- a construção de uma canaleta no cruzamento da Rua São Paulo com a Rua
Guanabara, esquina com a Praça da Vila São Jerônimo.
JUSTIFICATIVA
O bairro Vila São Jerônimo é muito antigo e
embora já tenha recebido a pavimentação asfáltica não há duvidas de que aquela
localidade atualmente apresenta um dos piores asfalto de toda a cidade. Sabemos
que existia um projeto sendo executado tanto para fazer a rede coletora de esgotos
como para o recapeamento do asfalto de todas aquelas vias assim que o serviço fosse
concluído.
Ocorre que devido a problemas relacionados ao
emissário final de esgoto, aquela obra foi paralisada e as ruas que já estavam com o
leito bastante danificado pioraram ao ter a via cortada para receber a canalização do
esgoto. Afora isto o asfalto praticamente acabou de todas as ruas e atualmente estão
tomadas por buracos e com trechos intransitáveis. Portanto, se faz necessário a
viabilização de recursos para o recape urgente do asfalto das ruas do bairro Vila São
Jerônimo.
Outro serviço necessário para aquela localidade é
a construção de canaleta no cruzamento da Rua São Paulo com a Rua Guanabara, na
esquina da Pracinha, cuja passagem está comprometida devido aos buracos
existentes. Espero que este pedido seja atendido o quanto antes de modo a oferecer
condições seguras para o trânsito praticado naquelas vias.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 10 de junho de 2019.
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
VEREADOR

