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VEREADOR JAN1O M►GUFL

O Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas regimentais, solicita a Mesa,
para que seja enderegado expediente ao Exmo. Senhor Alan Guedes - Prefeito Municipal, ao Sr.
Wellington Henrique Rocha de Lima - Secretario Municipal de Governo a ao Sr.Romualdo Diniz
Salgado Junior - Secretario Municipal de Servigos Urbanos, para que dentro das prerrogativas
de seus elevados cargos realizem as seguintes medidas: revitalizacao do Parque Ambiental
Victelio de Pellegrin, no bairro Estrela Tovy, neste Municipio.
Justificativa
A presente indicagao tern por objetivo reiterar a solicitagao de revitalizagao do Parque
-ambiental Victelio de Pellegrin, no bairro Estrela Tovy, uma vez que, municipes procuraram este
Vereador e novamente relataram a impossibilidade de usufruirem do Parque acima citado.
Moradores e demais usuarios das areas de lazer composta pelo parque infantil e quadra para
pratica de futebol e basquete, solicitam condigoes de pleno uso, sendo pintada, demarcada
corretamente e corn a irnplantagao de traves e tabelas de metal para as devidas praticas de
esporte, proporcionando qualidade de villa para a comunidade.
E de extrerna importancia fazer a revitalizagao corn a troca de aparelhos danificados,
pintura dos equipamentos e quadra, alem de uma limpeza adequada, incluindo urgente a rogada
geral do parque, visto que, houve aumento significativo de casos de Dengue em nosso Municipio
e cam a falta de limpeza tambem ocorre aumento de roedores e animais pegonhentos. Tambem
se faz necessario a verificagao na parte de iluminagao, pois tudo indica que, ha diversas lampadas
queimadas, causando total escuridao, facilitando a entrada de usuarios de entorpecentes,
ieixando moradores vulneraveis a possiveis assaltos.
Destaca-se que uma boa limpeza e pintura darao nova villa e beleza aos equipamentos e
a quadra, alem de proporcionar bem-estar e seguranga as pessoas que praticam atividades fisicas
e vao ao parque para relaxar.
Portanto, em atendimento ao interesse publico, ha a necessidade fatica na realizagao
dos solicitados servigos, nao so para que se evite mais deterioragao de areas comuns publicas,
mas pars proporcionar maior qualidade de villa e dignidade destes moradores.
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VEREADOR JAN1O MIGUEL

O Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas regimentais,
sc iicita a Mesa, para que seja enderegado expedience ao Exmo. Senhor Alan
Aquino Guedes - Prefeito Municipal, ao Sr. Henrique Sartori de Almeida Prado secretario Municipal de Governo e Gestao Estrategia ao Sr. Romualdo Diniz
Salgado Junior — Secretario Municipal de Servigos Urbanos para que dentro das
prerrogativas de seus elevados cargos realizem, dentro do possivel, a seguinte
medida: a retirada de um bueiro instalado no meio fio que invade a pista de
rolamento, localizado na Rua Ananias Artman Rolim, 802, no bairro do Parque
do Lago II, neste Municipio.
Justificativa
Corn o intuito de evitar acidentes corn pedestres e veiculos automotores ao
atravessarem e estacionarem na Rua Ananias Artman Rolim, n.° 802, no bairro
Parque do Lago II, o Vereador Janio Miguel, solicita, por meio de proposigao
parlamentar, a Secretaria de Servigos Urbanos do municipio a urgente retirada e/ou
o nivelamento de um bueiro de esgoto, que foi instalado na calcada a invade a pista
de rolamento, juntamente corn a recuperagao asfaltica. Para a instalagao deste
bueiro foi feita uma adaptagao de concreto, que invade a pista de rolamento de
aproximadamente 30/40 cm de altura, impossibilitando que motoristas estacionem.
Moradores procuraram este Vereador a relataram que corn o alto movimento de
pedestres, principalmente idosos, que estao tendo dificuldades para atravessarem
a referida rua.

Av. Marcelino Pires, 3495
CEP 79830-001 - Dourados -MS

www.camaradourados.ms.gov.br

Fone: (67) 3410.0100
Fax: (67) 3424.6000

CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

❑ Projeto de Emenda LOM JRequerimento
a

PROTOCOLO GERAL

❑ Projeto de Lei Complementa

Indicasao

❑ Projeto de Lei

N°

❑ Projeto de decreto Legislativo

/0 :; / -

Processo

-Horario

❑ Emenda

N°

no

Data

❑ Projeto de Resolugao

Autor

a

Entendemos tratar-se de um serviCo benefico e necessario populagao,
principalmente para os motoristas de veiculos automotores, que aumenta o espapo
para estacionarem.

a

O sugerido serviro, alem de contemplar o pedido dos moradores do bairro,
poderia ser ainda mais benefico comunidade local, ja que certamente ira trazer
mais seguranra na travessia de pedestres e parada de veiculos automotores.
Diante do exposto, em razao das atribuiroes Besse parlamentar de
assessoramento do Poder Executivo Municipal, atento aos anseios da popularao e
as problematicas de nosso municipio, solicita a presente indicacao para que devidas
providencias sejam tomadas o mais breve possivel.
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