INDICAÇÃO Nº 27/2021
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 prestação dos seguintes
serviços junto à Praça de Esporte e Lazer “Onofre Canuto Brandini”: a viabilização
de iluminação, com a extensão da rede secundária de energia elétrica, colocação de
braço de luminárias e lâmpadas na passarela/calçamento desta praça, onde são
realizadas aulas práticas de motocicletas pelos alunos das autoescolas, a fim de
possibilitar a utilização também no período noturno; o conserto das calçadas que
estão danificadas pelas raízes das árvores; e a construção de rampa em todos os
pontos necessários, de maneira a permitir o acesso das pessoas com mobilidade
reduzida ou com necessidades especiais.
JUSTIFICATIVA
Como é do conhecimento de todos, o calçamento
existente na lateral da Praça de Esporte e Lazer “Onofre Canuto Brandini” é utilizada
pelos alunos da autoescolas na realização das aulas práticas. Ocorre que aquela passarela
não conta com iluminação pública, o que prejudica o uso no período noturno e, uma vez
que os alunos utilizam aquela passarela para a realização de treinos com motocicleta
também no período da noite, estou solicitando providências no sentido de que seja feita a
extensão da rede com a colocação de poste, braços de luminárias e lâmpadas, para que a
localidade ganhe iluminação.
Um outro pedido que estou fazendo para a aquela
Praça é a execução de serviços junto às calçadas, que sofreram danos devido as raízes das
árvores. O fato de estarem danificadas prejudica a utilização segura das mesmas, além de
estarem oferecendo um péssimo aspecto para a localidade.
E, por fim estou solicitando a construção de rampas
nos quatro pontos necessários, buscando melhorar a acessibilidade de pessoas com
mobilidade reduzida ou com necessidades especiais. Este último pedido é um direito
garantido por lei e entendo que o Município deve ser o primeiro a garantir a zelar pelo
cumprimento da legislação.
Espero que tais pedidos sejam atendidos, a bem de
toda a comunidade aparecidense.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida
do Taboado - MS, 08 de fevereiro de 2021.
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