INDICAÇÃO Nº 57/2020
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 a complementação asfáltica da Rua Três Lagoas, altura dos
nº 2260, 2216, 2217, 2140, 2130; e da Rua Goiás, nº 4874, 4864, 4824, 2110,
4768, 4743, entre outros, cujos trechos estão localizados no bairro Vila São
Luiz II, nesta cidade.
JUSTIFICATIVA
O anseio de que os dois trechos das ruas
mencionadas acima recebam a melhoria asfáltica é antigo por parte dos moradores
e proprietários de imóveis localizados naquela localidade.
Como se sabe o loteamento Vila São Luiz II é
um bairro de pequena extensão, conta com poucos logradouros públicos, fica nas
imediações do prédio que abrigou o clube Arena e tem os seus lotes edificados e
habitados. O que justifica o pedido dos moradores para que a pavimentação
asfáltica chegue até aqueles trechos das Ruas Três Lagoas e Goiás é o fato de
apresentarem péssimas condições de tráfego, com o leito das vias tomados por
buracos e por ser uma pequena localidade sem receber o benefício. Todos sabemos
das vantagens que o asfalto proporciona, tanto no período da estiagem como na
estação chuvosa, e aquelas famílias sonham em ser contemplados com aludida
melhoria.
Diante disso, espero que Vossa Excelência faça
gestões no sentido de atender o pedido dos moradores dos trechos das vias citadas,
oportunidade em que as mesmas deverão receber a devida sinalização horizontal e
vertical, de modo a oferecer conforto e segurança a todos os moradores e usuários.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 29 de junho de 2020.
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
VEREADOR

