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❑ Projeto de Emenda a LOM

VEREADOR JAN1O MIGUEL

O Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas regimentais, solicita a Mesa,
para que seja enderecado expediente ao Exrno. Senhor Alan Guedes - Prefeito Municipal, ao Sr.
Henrique Sartori de Almeida Prado - Secretario Municipal de Governo a ao Sr.Romualdo Diniz
Salgado Junior - Secretario Municipal de Servicos Urbanos, corn copia para a Sra.Ana Paula
Benitez Fernandes — Secretaria Municipal da Educacao, para que dentro das prerrogativas de
seus elevados cargos realizem as seguintes medidas: manutencao da instalacao do CEIM
Prof.Mario Kumagai, no bairro Jardim Novo Horizonte, neste Municipio.
Justificativa
A presente indicacao tern por objetivo solicitar a manutencao da instalacao do CEIM Prof.°
Mario Kumagai, localizado na Rua Anair da Silva Rocha, n.° 1530, no bairro Jardim Novo
Horizonte, neste Municipio. Em visita ao CEIM acima citado, este parlamentar identificou algumas
demandas necessarias para o bem-estar a born desenvolvimento dos 126 alunos, entre as idades
de 4 meses a 5 anos, que nele passam a maior parte do tempo. Ao avaliar o local, foi constatado
due a unidade de ensino infantil, sem a devida manutencao ha mais de 10 anos a corn o desgaste
natural do tempo, necessita da substituicao de algumas calhas, rufos a telhas, bem como, pintura
externs e a substituicao urgente da areia do parquinho, para que os alunos possam brincar corn a
major seguranca possivel, visto que, devido as criancas serem pequenas e terem o instinto de
levarem tudo a boca, a areia passa a ser um transmissor direto de doencas.
Destaca-se que a manutencao a pintura darao nova vida e beleza ao CEIM Prof.° Mario
Kumagai, alern de proporcionar bem-estar e seguranca aos funcionarios a alunos.
Portanto, em atendimento ao interesse publico, ha a necessidade fatica na realizacao
dos solicitados servicos, nao so para que se evite mais deterioracao, mas para proporcionar major
quolidade de vida a dignidade fiestas pessoas.
PLENARIO "WEIMAR TORRES", 04 de juiho de 2022.

Janto 1ligue
`Vereador- PTB
Av. Marcel no Pires, 3495
CEP 79830-001 - Dourados -MS

Lido
Nsessao

Fone: (67) 3410.0100
www.camaradourados.ms.gov.br

Fax: (67) 3424.6000

CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROTOCOLO GERAL

❑ Projeto de Emenda a LOM

❑ Requerimento

❑ Projeto de Lei complementary Indicarao
❑ Projeto de Lei

N°

❑ Projeto de decreto Legislativo
❑ Projeto de Resolufao

Data of /

/W.i Horario

Ci

Processo n°
Autor

❑ Emenda

N°
VEREADOR JAN1O MIGUEL

O Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas
regimentais, solicita a Mesa, para que seja enderegado expedience ao Exmo.
Senhor Alan Guedes - Prefeito Municipal, ao Sr. Wellington Henrique Rocha
de Lima - Secretario Municipal de Governo, ao Sr.Romualdo Diniz Salgado
Junior - Secretario Municipal de Serviros Urbanos e ao Sr.Luis Gustavo
Casarin — Secretario Municipal de Obras Publicas, para que dentro das
pr~rrogativas de seus elevados cargos realizem as seguintes medidas:
implantacao de uma pista de caminhada na Rua Aurora Augusta de
Matos, Bairro Jardim Universitario, neste Municipio.
Justificativa
A presente indicagao tern por objetivo a solicitagao de implantagao de
uma pista de caminhada, na Rua Aurora Augusta de Matos, no bairro Jardim
Universitario, uma vez que, municipes procuraram este Vereador e relataram
a preocupagao pela quantidade de pedestres, indigenas e ciclistas, bem como,
moradores que fazem caminhadas, na rua acima citada. Tambem relatam que
nos horarios de pico, no inicio do dia e ao anoitecer, o trafego e intenso, corn
Irande fluxo de veiculos e motocicletas que trafegam em alta velocidade
colocando em risco a seguranga dos transeuntes.
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A construgao de uma pista de caminhada no local, alem de revitalizar a
area e torna-la mais segura, ira propiciar a nossa populagao um espago de
lazer saudavel e seguro, contribuindo para a melhoria da qualidade de villa da
nossa comunidade.
A caminhada e uma modalidade de exercicio bastante recomendada
pelos medicos e acessivel populagao, e de extrema importancia incentivar e
oferecer alternativas gratuitas para a pratica de exercicios, que esta
diretamente relacionada saude. Essa obra e essencial populagao para uma
villa mais saudavel, corn local adequado para a pratica de atividade fisica que
vai de encontro aos anseios de populares que praticam, diuturnamente,
caminhada neste perimetro urbano de nossa cidade.
E importance ressaltar que, para que a pista de caminhada funcione de
maneira eficaz, e necessaria pintura de solo, boa iluminagao e placas de
sinalizagao no local, como forma de garantir a seguranga da populagao, pois a
via tern um fluxo muito intenso de carros, motos, ciclistas e pedestres.
Portanto, em atendimento ao interesse publico, ha a necessidade
para que se evite mais
fatica na realizagao dos solicitados servigos, nao
deterioragao de areas comuns publicas, mas para proporcionar major
qualidade de villa e dignidade destes moradores.
PLENARIO "WEIMAR TORRES", 04 de julho de 2022.
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