INDICAÇÃO Nº 81/2019
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
recuperação da canaleta localizada na Rua Duque de Caxias, cruzamento com a
Rua Sete de Setembro, esquina com a Casa Lotérica.
JUSTIFICATIVA
O rebaixamento do asfalto com a construção de
canaleta têm o objetivo de facilitar o escoamento das águas, cujo acúmulo é responsável
por gerar sérios transtornos à população, inclusive danos no asfalto. A sua construção é
sempre bem recebida pela comunidade, todavia aquelas que sofreram danos ao longo
dos anos são alvo de muitas reclamações devido aos problemas que causam.
A esquina da Rua Duque de Caxias com a Rua Sete
de Setembro, mais conhecida como esquina da lotérica, conta com uma canaleta muito
danificada que carece de reparos urgentes tanto para permitir uma passagem segura dos
veículos como para permitir que as águas escoem com facilidade, principalmente as
pluviais.
Aludida canaleta apresenta vários buracos, que
acumula água e atrapalha o trânsito. É importante lembrar que aquela esquina desfruta
de grande movimentação de veículos e pessoas, que se dirigem à Casa Lotérica e ao
comércio das imediações.
Recebi diversas reclamações para que aquela
canaleta seja recuperada o quanto antes, pois com o passar dos dias a situação só piora,
em especial se ocorrer dias chuvosos. Espero que este pedido seja atendido a bem de
toda comunidade aparecidense.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida
do Taboado - MS, 01 de julho de 2019.
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