INDICAÇÃO Nº 7/2018
AUTOR: VEREADOR ALAOR BERNARDES DA SILVA FILHO.
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 Rafael
Alexandre Faria, Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio
Viário, solicitando a viabilização de recursos para a conclusão da obra de
drenagem do canal que separa os bairros Vila São Jerônimo e Vila Glória, mais
precisamente o trecho que demanda para a Avenida Porto Taboado.
JUSTIFICATIVA
Como se sabe há vários anos a obra de drenagem
do canal que separa os bairros Vila São Jerônimo e Vila Glória foi iniciada e antes
que fosse concluída, a mesma foi paralisada, restando cerca de 100 metros para a sua
conclusão, no trecho que chega à Avenida Porto Taboado.
Assim, constantemente é apresentada nesta Casa
de Leis propositura solicitando a viabilização de recursos para a finalização daquele
relevante serviço. Inclusive é promessa de campanha em todas as eleições
municipais.
De fato a questão é preocupante, pois os
moradores sofrem sérios transtornos causados pela sujeira daquele local, que se
torna ainda, um criadouro de insetos, inclusive do mosquito transmissor da dengue.
Enfim, é uma situação calamitosa vivida pelos
moradores das imediações daquele canal, que só terá fim com a conclusão daquela
obra. O serviço permitirá que a limpeza do local fosse mais fácil, haja vista que não
haverá o crescimento do matagal, que atualmente é responsável pela proliferação de
insetos e outros animais peçonhentos, além do péssimo aspecto que deixa para a
localidade.
Espero que Vossa Excelência envide todos os
esforços no sentido de viabilizar os recursos necessários à concretização da obra de
drenagem daquele canal, para que os problemas citados tenham fim.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 05 de fevereiro de 2018.
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