INDICAÇÃO Nº 52/2020
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 Murilo Zauith, Secretário de
Estado de Infraestrutura - SEINFRA, solicitando gestões no sentido de que seja
construída uma rotatória defronte o Frigorífico Avícola Belo Alimentos e o
Frigorífico de Peixes GeneSeas, localizados na Rodovia MS 316, trecho que segue
do trevo de acesso da cidade de Aparecida do Taboado ao Anel Viário, com o
objetivo de oferecer segurança no trânsito praticado naquelas pistas,
especialmente para a entrada e saída de veículos daquelas industrias. Indica
ainda, que estude a possibilidade construir uma 3ª faixa naquele trecho.
JUSTIFICATIVA
No trecho da Rodovia MS 316, que liga a cidade
de Aparecida do Taboado à rotatória do contorno viário, está localizado um dos polos
industriais deste Município, que é o Distrito Industrial “Wilques Alves de Queiroz”,
que abriga grandes indústrias, a exemplo do Frigorífico Avícola Frango Belo e o
Frigorífico de Peixes GeneSeas, ofertando cerca de mil empregos diretos.
Um dos grandes problemas que os usuários deste
trecho de rodovia, especialmente os funcionários das empresas estão enfrentando está
relacionado a falta de segurança no trânsito, pois, além do fluxo normal de veículos,
que já é intenso, existe a questão da entrada e saída de veículos nas indústrias, que
causam um caos nas trocas de turnos. É imperativo mencionar que todo esse fluxo de
veículos, inclusive dos funcionários e caminhões de carga e descarga nas fábricas,
ocorre sem uma rotatória para controlar e oferecer segurança, nem mesmo uma 3ª
faixa existe naquele local.
Tendo em vista o perigo iminente de acidentes,
assim como a importâncias daquele distrito industrial para o desenvolvimento deste
Município, mais uma vez estou solicitando de Vossa Excelência, que faça gestões no
sentido de atender o nosso pleito, que é feito em nome de todos os usuários do trecho
da rodovia mencionada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 08 de junho de 2020.
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
VEREADOR

