INDICAÇÃO Nº 04/2021
AUTOR: VEREADOR JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS
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 Natan de Paula Dias,
Prefeito Municipal, com cópia ao senhor Juscemir Rodrigues Leonel,
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, solicitando
a complementação dos asfalto, extensão da rede de energia elétrica, com a
colocação de poste, braços e luminárias, assentamento de guias e sarjetas, bem
como a documentação da Rua Paraíba, encontro com a Rua Ulisses Medeiros
de Figueiredo, no bairro Vila Barbosa.
JUSTIFICATIVA
A Rua Paraíba ganhou a tão necessária abertura/prolongamento,
numa extensão de mais ou menos 100 (cem) metros, o que garantiu fácil acesso
aos moradores daquela região, pois duas localidades distintas foram ligadas, que é
a Vila Barbosa e a Cidade Nova. Havia a necessidade da execução deste serviço,
que veio facilitar o acesso, diminuir distâncias e trazer desenvolvimento para
aquela região.
Ocorre que naquele trecho de rua que foi aberto não foi feita a
extensão da rede de energia elétrica. É preciso que a rede de energia seja estendida
naquele trecho, para que seja colocado mais poste, braços e luminárias, a fim de
proporcionar iluminação pública. Muitos trabalhadores e estudantes utilizam
aquela via pública no período noturno, momento em que faz falta a iluminação,
pois a escuridão torna o trecho perigoso e expõe as pessoas aos ataques de
malandros.
Existe ainda, a necessidade de executar a complementação
asfáltica, com o assentamento de guias e sarjetas, bem como a regularização da
Rua Paraíba, para que possa apresentar reais condições de tráfego, melhor
aparência e segurança a todos.
Neste contexto estou solicitando de Vossa Excelência que
determine a execução dos serviços citados o quanto antes, haja vista que os
moradores e usuários da via mencionada estão preocupados e sentem no direito de
usufruir desta melhorias, pois pagam devidamente seus impostos, inclusive a
COSIP, que incide sobre iluminação pública. Espero contar com o pronto
atendimento desta reivindicação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado
- MS, 08 de fevereiro de 2021.
JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS
VEREADOR

