INDICAÇÃO Nº 10/2021
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, e a senhora Lucimara Paulino Muniz de
Melo, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, solicitando a
execução dos seguintes serviços junto ao Módulo Esportivo “Wilfrides Alves
Martins”, de nossa cidade:
- substituição das 05 caixas d’água de cimento amianto por caixas de plástico
(polietileno);
- reforma da casa do zelador, edificada ao lado do prédio do módulo esportivo;
- retirada de algumas árvores que foram plantadas em local impróprio, sendo que
algumas estão causando rachaduras nas edificações e outras estão secas;
- a pintura da denominação do prédio na fachada do Módulo Esportivo.
JUSTIFICATIVA
Embora o prédio do Módulo Esportivo tenha
passado por uma reforma recentemente, algumas melhorias deixaram de ser prestadas, o
que vem causando danos na estrutura daquele prédio e certamente resultará em prejuízos
aos cofres públicos.
Existe a necessidade premente de que as 05 caixas
d’água de cimento amianto sejam substituídas por outras de polietileno, uma vez que estas
antigas trazem danos à saúde. A casa do zelador, construída junto ao prédio do módulo
esportivo apresenta grandes rachaduras e precisa de uma reforma urgente, antes que
ocorra desabamento. Outro fato que carece da atenção da administração pública são
algumas árvores que foram plantadas em locais indevidos e estão causando rachaduras
nas edificações e outras estão secas, carecendo de ser retiradas. E por fim estou
solicitando que seja feita a pintura da nomenclatura do prédio na fachada do Módulo
Esportivo.
São medidas extremamente necessárias e que requer
certa urgência na execução, antes que a situação piore e traga sérios prejuízos aos cofres
públicos, além de inviabilizar as atividades, que poderão ser desenvolvidas naquele
ginásio de esportes.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida
do Taboado - MS, 08 de fevereiro de 2021.
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