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SENHOR
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

DA

CÂMARA

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 construção de ondulação transversal (lombada),
devidamente sinalizada, na Rua Goiânia defronte a Casa do Espeto Boi
Bom, no bairro Vila Pereira, nesta cidade.
JUSTIFICATIVA
A Rua Goiânia passa por diversos bairros de
nossa cidade, sendo que o trecho que segue pelo Bairro Vila Pereira é um dos
mais movimentados. Além de servir de acesso à Avenida Geraldo Rodrigues de
Almeida, a Rua Goiânia é utilizada principalmente pelo transporte coletivo que
leva os trabalhadores da Usina Alcoovale e Frigorífico Frigosul, devido ao fato
que segue para uma das principais saída/entrada da cidade.
Outra questão que chama a nossa atenção para
a rua mencionada são os vários comércios situados nas suas laterais. Dentre estes
citamos a Casa do Espeto Boi Bom, que se tornou um dos “points” de nossa
cidade, onde muitas famílias se dirigem para degustar um saboroso cardápio.
Diante disso, verificou-se que o trânsito
naquele ponto tornou-se perigoso, o que evidenciou a necessidade urgente da
construção de ondulação transversal (lombada), para obrigar os condutores de
veículos a diminuir a velocidade ao passar por lá e, consequentemente oferecer
mais segurança a todos.
Espero que este pedido seja atendido o quanto
antes a bem de todos os usuários da Rua Goiânia, especialmente os
frequentadores da Casa do Espeto Boi Bom.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 23 de abril de 2018.
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