INDICAÇÃO Nº 54/2018
AUTOR: VEREADOR PASTOR RONALDO NÉRIS DE JESUS
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 Carlos Barbosa,
Deputado Estadual, solicitando gestões junto à Agesul no sentido de executar os
seguintes serviços na Avenida João Pedro Pedrossian, em Aparecida do
Taboado:
- sinalização horizontal e vertical;
- limpeza das laterais;
- construção de meio fio;
- serviços de drenagem para facilitar o escoamento das águas pluviais.
JUSTIFICATIVA
A Avenida João Pedro Pedrossian tem sido tema
das mais diversas solicitações ao longo dos anos, por tratar de uma via que serve
tanto para os viajantes como para os nossos munícipes, pois ela dá acesso a diversos
pontos de nossa cidade.
Como é do conhecimento de todos a Avenida
João Pedro Pedrossian está recebendo os serviços de recuperação das pistas, mas
necessita de outras melhorias para oferecer mais segurança aos condutores de
veículos, assim como a todos os moradores e usuários de um modo geral.
Verificamos que existe a necessidade da
execução dos serviços de sinalização, como limite de velocidade, mão de direção,
entre outras. Em toda a extensão desta Avenida foram construídas lombadas, que
com o passar do tempo tiveram a pintura desbotada, o que torna difícil a visibilidade
ao se aproximar destes obstáculos, carecendo de nova pintura.
Indico ainda, a execução urgente dos serviços
como: limpeza das laterais das pistas, a construção de meio fio e serviços de
drenagem para facilitar o escoamento das águas pluviais, pois, por estar localizada
na parte baixa da cidade, toda a água das chuvas vão desembocar lá na Avenida João
Pedro Pedrossian, que por não receber os cuidados necessários, não consegue fluir
essas águas provocando o alagamento da Avenida.
Espero que Vossa Excelência faça gestões junto
à Agesul no sentido de executar os serviços citados, a bem de toda a comunidade
aparecidense.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 23 de abril de 2018.
PASTOR RONALDO NÉRIS DE JESUS
VEREADOR

