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Solicita gestões e o direcionamento de
recursos da União visando obras de
recapeamento asfáltico (operação tapa-
buraco) das Ruas Ciro Melo (entre as
Ruas Aquidauana e 31 de Março) e Rua
João Fagundes de Menezes, localizadas
no Bairro Jardim Europa, no Município de
Dourados.
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INDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder
Legislativo ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica,
Senhor JOÃO EDUARDO BARBOSA ROCHA, e aos Excelentíssimos Deputados
Federais e Senadores representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos
Deputados e Senado Federal, solicitando gestões e o direcionamento de recursos da
União visando obras de recapeamento asfáltico (operação tapa-buraco) das Ruas Ciro
Melo (entre as Ruas Aquidauana e 31 de Março) e Rua João Fagundes de Menezes,
localizadas no Bairro Jardim Europa, no Município de Dourados.

Plenário Deputado Júlio Maia, 18 de outubro de 2022.

 

Zé Teixeira
Deputado Estadual

PSDB

(150/2022)

JUSTIFICATIVA

A população de Dourados, em especial aqueles que residem e transitam nas
imediações do Bairro Jardim Europa, por meio do Vereador Diogo Castilho, reivindicou
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nosso apoio pelo recapeamento asfáltico nas Ruas Ciro Melo e João Fagundes de
Menezes, visando garantir mais qualidade de vida aos cidadãos e na trafegabilidade de
veículos e pedestres, conforme a Indicação n° 1988/2022.

Em sua justificativa, o Vereador Diogo Castilho expõe sobre a importância da referida
reivindicação, que é um anseio da população, uma vez que ameniza os transtornos
causados pela ação do tempo na conservação das ruas, principalmente no período
chuvoso.

Diante da necessidade, considerando o estado de precariedade das referidas vias
públicas e uma vez que o Executivo Municipal não dispõe de recursos suficientes para
a devida manutenção e a concretização da benfeitoria, o apoio do Governo do Estado
garantirá a conservação das ruas e avenidas pavimentadas na cidade, devolvendo a
tranquilidade à população e contribuindo para que o desenvolvimento socioeconômico
de Dourados, a segunda maior cidade do Estado, não sofra desaceleração no seu
ritmo de crescimento, além de contemplar a população com a infraestrutura que almeja.

 


