INDICAÇÃO Nº 07/2020
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 de Almeida,
Prefeito Municipal, com cópia ao senhor Igor Santos Vougado, Secretário
Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, solicitando gestões no
sentido de viabilizar recursos para a recuperação completa, com o serviço de
tapa buracos e recapeamento da Avenida da Saudade, nesta cidade.
JUSTIFICATIVA
A Avenida da Saudade tem um grande fluxo de
veículos, pois é uma via que dá acesso ao Cemitério Municipal, bem como a diversos
bairros de nossa cidade, tais como: Jardim Félix I e II, Jardim Aeroporto I e II, Jardim
das Flores, Residencial Tia Chica I e II, Loteamento das Praias I e II, Enseada Três
Rios e também dá acesso a zona rural daquela região, o que faz dela, uma via de
grande movimento, fazendo jus a esta reivindicação.
Podemos notar que o leito da Avenida da Saudade
tem vários buracos, que tem sido motivo de transtornos para todos os seus usuários,
lembrando que aquela via apresenta um péssimo visual, o que nos leva a entender que
a mesma merece e necessita urgentemente de total recuperação. Razão pela qual estou
solicitando a recuperação daquela avenida, antes que estrague ainda mais, lembrando
que estamos em pleno período das águas, o que danifica ainda mais o asfalto das ruas
de nossa cidade.
Espero que Vossa Excelência analise com atenção
especial este pedido, viabilizando para que o mesmo seja executado, pois virá de
encontro aos anseios dos moradores e usuários, ressaltando que temos que oferecer
um serviço seguro e duradouro àqueles munícipes e a todos que utilizam a referida
via pública.
Diante disso, estou encaminhando esta indicação
para que Vossa Excelência viabilize os recursos necessários, atendendo o pedido que
foi formulado por munícipes que vivem dia a dia o referido problema.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 26 de fevereiro de 2020.
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