INDICAÇÃO Nº 46/2021
AUTORES: VEREADORES JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS e LUIS
FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA.
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 Secretário Municipal de Obras, Serviços
Urbanos e Apoio Viário, solicitando a complementação asfáltica da Rua Goiás e da
Rua Três Lagoas, com localização no bairro Vila São Luiz II, com a devida
sinalização horizontal e vertical, bem como com a colocação de placas denominativas
das ruas. Indicam ainda, a construção de canaleta no cruzamento da Rua Goiás com
a Avenida São Cristóvão.
JUSTIFICATIVA
Tal reivindicação se faz necessária, primeiramente
porque referidos trechos estão com vários pontos críticos, com verdadeiras “crateras”,
apresentando perigo de acidentes aos seus usuários, sendo que esta situação já é bem
antiga, o que confirma a necessidade de receber a pavimentação asfáltica e em seguida a
sinalização adequada daquelas vias públicas, com vistas a oferecer mais segurança. As
famílias que residem nos logradouros sem asfalto sofrem os transtornos de terem que
conviver com ruas de terra, tanto pela poeira como pelo lamaçal nos dias de chuva.
Aquelas ruas carecem também da colocação de
placas denominativas, pois os prestadores de serviços encontram dificuldades para
localizar os endereços. E por fim, se faz necessária a construção de uma canaleta no
cruzamento da Rua Goiás com a Avenida São Cristóvão, com vistas a facilitar o
escoamento das águas, principalmente as pluviais, pois as águas empoçadas causam
sérios danos no asfalto e contribuem para a proliferação de insetos, inclusive do mosquito
da dengue.
Portanto, em atenção aos pedidos que recebemos,
estamos solicitando de Vossa Excelência, a complementação asfáltica das Ruas Goiás e
Três Lagoas, com a devida sinalização, colocação de placas denominativas e a construção
de canaleta no cruzamento mencionado, para que aquela localidade ganhe melhores
condições de tráfego, mais segurança e melhor visual.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 01 de março de 2021.
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VEREADOR
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