INDICAÇÃO Nº 88/2020
AUTOR: VEREADOR JOSÉ RODRIGUES DE MATOS.
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 Senhor Rudel Espindola Trindade Júnior, Diretor
Presidente do DETRAN/MS, solicitando a viabilização da instalação de semáforo
no encontro da Avenida da Saudade com a Avenida João Pedro Pedrossian, em
Aparecida do Taboado.
JUSTIFICATIVA
Com o crescimento significativo de Aparecida do
Taboado nos últimos anos, o fluxo de veículos trafegando pelas ruas de nossa cidade
aumentou consideravelmente. Tal fato levou sua principal via pública, a Avenida
Presidente Vargas, a contar com a instalação de semáforo em dois pontos críticos,
com o objetivo de controlar o trânsito, o que veio sanar problemas verificados
constantemente naqueles cruzamentos.
Neste contexto, estou indicando a Vossa Senhoria
que seja viabilizado a instalação de semáforo no cruzamento da Avenida João Pedro
Pedrossian com a Avenida da Saudade, ressaltando o grande fluxo de veículos neste
cruzamento, uma vez que a Av. João Pedro Pedrossian recebe parte do trânsito dos
viajantes que por aqui passam, que somados com os nossos munícipes que dela
utilizam para trafegarem normalmente e, a Avenida da Saudade hoje dá acesso aos
bairros Jardim Aeroporto I e II, São João, Jardim Félix I e II, Jardim das Flores, Tia
Chica I e II, escola, ESF, velório municipal, cemitério, loteamentos da Praia I e II,
Enseada Três Rios, e à zona rural daquela região, fazendo com que a instalação do
referido semáforo seja extremamente necessário, pois, assim garantiremos mais
segurança a todos os nossos munícipes e viajantes que passarem por este cruzamento.
Espero que Vossa Senhoria analise com atenção
especial este pedido, viabilizando para que o mesmo seja atendido, oferecendo este
benefício e realizando um dos sonhos dos moradores daquela região, que sentirão mais
seguros quando trafegarem pelo cruzamento mencionado.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 03 de novembro de 2020.
JOSÉ RODRIGUES DE MATOS
VEREADOR

