INDICAÇÃO Nº 27/2018
AUTORES: VEREADORES MOYSES CHAMA DE CARVALHO e
GILSON ANTÔNIO DE BARROS.
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

DA

CÂMARA

Os
Vereadores
infra-assinados,
de
conformidade com as normas regimentais em vigor, INDICAM à Mesa Diretora
da Câmara Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José
Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal, com cópia ao
senhor Américo Antônio Neto, Diretor Executivo e Operacional do
DEMUTRAN, solicitando a execução dos serviços de sinalização horizontal e
vertical das ruas do loteamento Residencial Ovídio, bem como a colocação de
placas denominativas daquelas vias públicas.
JUSTIFICATIVA
O Residencial Ovídio é um bairro considerado
novo e foi um dos primeiros dos últimos anos a ser aprovado com praticamente toda a
infraestrutura exigida, com exceção da rede coletora de esgotos, que infelizmente é um
sistema precário em nossa cidade.
Desde a sua aprovação, os lotes do Residencial
Ovídio foram comercializados e atualmente conta com muitas unidades residenciais
edificadas, sendo que a maioria está habitada. Trata-se de uma localidade bonita, com as
ruas asfaltadas, mas que carece de algumas melhorias, tanto para trazer mais
embelezamento quanto para oferecer segurança aos moradores e usuários.
Nesta oportunidade estamos solicitando a execução
de dois serviços considerados essenciais para facilitar o dia a dia dos moradores, em
especial para os prestadores de serviços, e como já dissemos para oferecer segurança
aos moradores.
O primeiro serviço solicitado é a sinalização
horizontal e vertical das ruas. Sabemos que a falta deste serviço permite a ocorrência de
acidentes, pois os motoristas não sabem de quem é a preferência. O segundo serviço diz
respeito à nomenclatura das vias. Existe muita dificuldade para localizar os endereços
justamente pela ausência das placas com os nomes dos logradouros. Assim, esperamos
que Vossa Excelência determine ao departamento responsável, a execução urgente

dos dois pedidos ora encaminhados.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 26 de fevereiro de 2018.
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