INDICAÇÃO Nº 95/2021
AUTOR: VEREADOR VAGNER LOPES MARTINIANO DE AQUINO
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,
solicitando a viabilização de recursos para a instalação de semáforo nos seguintes
pontos de nossa cidade:
 Avenida João Pedro Pedrossian com a Avenida da Saudade;
 Rua Eduardo Jesuíno Tiago com a Avenida Presidente Vargas.
JUSTIFICATIVA
Aparecida do Taboado vem passando por um crescimento
significativo, mesmo em tempo de crise, o desenvolvimento é notável em nossa querida
cidade. Com este crescimento além dos problemas como saúde, moradia, educação,
destacamos o trânsito, pois, o fluxo de veículos nas ruas de nossa cidade, aumentou muito
tornando essencial a instalação de semáforos, que são equipamentos que têm como
principal função controlar o trânsito que é praticado em vias de grande movimentação de
veículos. A sua existência obriga os condutores de veículos a prestarem a devida atenção
para o sinaleiro, sendo que o descuido com a passagem no momento errado certamente
resulta em acidentes.
Os locais acima citados a exemplo das Avenida Presidente
Vargas com a Rua Eduardo Jesuíno Tiago, carece muito de semáforo para controlar o
trânsito intenso que vem dos dois sentidos da avenida, bem como da Rua Eduardo Jesuíno
Tiago que faz ligação com a Avenida São Cristóvão, que também é responsável por um
movimento diuturno de veículos.
A Avenida João Pedro Pedrossian com a Avenida da Saudade,
têm um grande fluxo de veículos neste cruzamento, dá acesso aos bairros Jardim
Aeroporto I e II, São João, Jardim Félix, Jardim das Flores, 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 por este cruzamento passarem.
Espero que Vossa Excelência envide os esforços necessários
para o atendimento desta solicitação, tornando parte dos anseios dos aparecidenses em
realidade, que é ter um trânsito tranquilo, seguro e proporcionar a todos os nossos
munícipes dias melhores.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado - MS, 22 de março de 2021.
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