CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO
CASA DE LEIS VEREADOR POLYBIO JUSTINO GARCIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INDICAÇÃO Nº 36/2021
AUTOR: VEREADOR LUÍS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA
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 da rede de iluminação pública, com a colocação de postes,
braços e luminárias na Rua Jacarepaguá, no bairro Jardim Félix II, nesta
cidade.
JUSTIFICATIVA
Estamos fazendo tal solicitação a pedido de moradores da
referida localidade, que alegam que a Rua Jacarepaguá, no bairro Jardim Felix II,
necessita urgente da complementação da rede de energia para oferecer a iluminação
pública. Somos sabedores de que esta rua é muito usada pelas pessoas, uma vez que
a mesma da acesso a Avenida João Pedro Pedrossian e facilita o acesso aos bairros
adjacentes.
Ocorre que no trecho desta rua que foi aberto não foi feita a
extensão da rede de energia elétrica. É preciso que a este serviço seja executado
naquele trecho, para que seja colocado mais poste, braços e luminárias, a fim de
proporcionar iluminação pública. Muitos trabalhadores utilizam aquela via pública
no período noturno, momento em que faz falta a iluminação pública, pois a escuridão
torna o trecho perigoso e expõe as pessoas a serem vítimas de atos de violência.
Espero que Vossa Excelência analise com atenção especial este
pedido, viabilizando para que o mesmo seja executado com urgência, pois é de suma
importância para os moradores e usuários, tornando mais seguro esse ponto de nossa
cidade e proporcionando aos nossos munícipes esta melhoria que é um anseio de
todos, especialmente daqueles que convivem diretamente com o problema
mencionado.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado - MS, 22 de fevereiro de 2021.
LUÍS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA
VEREADOR

