INDICAÇÃO Nº 73/2020
AUTOR: VEREADOR JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
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 Cairo Cardoso de Souza,
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, solicitando que
sejam providenciados caminhões pipa para aguar todas as ruas de nossa cidade
que ainda não contam com a pavimentação asfáltica, a exemplo dos bairros
Jardim Félix I e II, Jardim Primavera I e II, Jardim Morumbi, Jardim
Redentora, entre outros.
JUSTIFICATIVA
Aparecida do Taboado teve um crescimento significativo
nos últimos tempos. Percebe-se pelo número de residências recém construídas e
outras em construção. Sabe-se que todo crescimento traz ônus para o Poder Público
em diversos setores, como saúde, moradia, educação, em especial os serviços de
vias públicas tais como: pavimentação asfáltica, assentamento de guias e sarjetas,
iluminação pública e outros.
Em nosso município a população, em especial nos locais
onde não contam com o benefício do asfaltamento, estão carentes destes serviços e
como somos sabedores das dificuldades do poder público em efetuar o serviço de
pavimentação asfáltica de imediato em todas as ruas de nossa cidade, e por
estarmos na época da seca, onde a chuva torna-se escassa e consequentemente
aumentando o número de pessoas atendidas com problemas de saúde provocados
pela poeira, motivo pelo qual, indico a Vossa Excelência que determine a execução
do serviço de aguagem das ruas de nossa cidade que não contam com o asfalto,
amenizando assim o problema causado pela poeira.
Espero que Vossa Excelência viabilize o atendimento
desta indicação, lembrando que o aguamento das ruas virá amenizar o sofrimento
que vem passando os moradores das localidades sem asfalto.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado - MS, 17 de agosto de 2020.
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