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VEREADOR JUSCELINO CABRAL-PSDB

O Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas regimentais, INDICA a Mesa
Diretora, que seja enderecado expediente ao Exmo. Senhor Alan Guedes, Prefeito Municipal,
ao Senhor Wellington Henrique Rocha de Lima, Secretario Municipal de Governo e ao Senhor
Waidnc Pereira de Lucena Junior, Secretario Municipal de Saude, a SOLICITANDO:

MANUTENCAO NO CAM (CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER).

JUSTIFICATIVA
A presente Indicacao se justifica no fato para melhoria Do CAM (Centro de
Ates~dimento a Mulher) localizado na Rua Salviano Pedroso, 1050 - Jardim Agua Boa, existe a
necessidade de manutencao nas estrutura do predio, que se encontram comprometido.

Se faz necessario urgente a manutencao na estrutura do predio e a dedetizacao
vise ndo garantir seguranca para os trabalhadores e pacientes que all frequentam, solicito corn
urgLncia a disponibilidade de material para que os trabalhadores possam desenvolver corn
me;hor qualidade como mesa, cadeira e principalmente material de limpeza, solicito
provid

cias em carater de urgencia.
Plenario "Weimar Gonsalves Torres", 04 de julho de 2022.
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VEREADOR JUSCELINO CABRAL - PSDB

O Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas regimentais, INDICA a Mesa
Diretora, que seja enderecado expediente ao Exmo. Senhor Alan Guedes, Prefeito Municipal,
ao Senhor Wellington Henrique Rocha de Lima, Secretario Municipal de Governo, e ao Senhor
Rornualdo Diniz Salgado Junior, Secretario Municipal de Servicos Urbanos, corn copia ao
Senhor Luis Gustavo Casarin, Secretario Municipal de Obras SOLICITANDO:

O recapeamento asfaltico na Rua Manoel Santiago.
JUSTIFICA TIVA

De piano, tal indicacao visa o recapeamento do asfalto na Rua Manuel Santiago, entre

o cruzamento da Av. Presidente Vargas e Rua Amael Pompeu Filho, a fim de melhorar a
eficiencia do sistema de trafego de pessoas e veiculos que por ali transitam, principalmente
idosos e afim de evitar acidentes, tendo em vista que a via encontra-se corn crateras trazendo
gra~ides riscos de acidentes. (Foto em Anexo)
Conforme já relatado por moradores da comunidade, devido ao transito intenso e
pesado dos onibus que fazem o transporte de alunos das faculdades UNIGRAN,
ANHANGUERA, UFGD E UEMS utilizam aquele percurso todos os dias como rota, entorno disso

esta precaria a malha asfaltica.
Visando garantir melhorias para a comunidade e pessoas que por ali transitam, na
certeza de sermos prontamente atendidos, solicito providencias em carater de urgencia.
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VEREADOR JUSCELINO CABRAL - PSDB

o Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas regimentals, INDICA a Mesa
Diretora, que seja enderecado expediente ao Exmo. Senhor Alan Guedes, Prefeito Municipal,
ao Senhor Wellington Henrique Rocha de Lima, Secretario Municipal de Governo, corn copia a
Senhora Mariana de Souza Neto, Diretora da AGETRAN, SOLICITANDO:
A construcao da cobertura no ponto de onibus na Rua Mozart Calheiros,

localizado no Izidro Pedroso.
A presente indicacao tern corn o objetivo de atender os municipes que reivindicam a
construcao da cobertura no ponto de onibus localizado na Rua Mozart Calheiros, bairro Izidro
Pedroso, N°2497. Parada da linha de onibus em frente a Academia Athletica, Padaria, Frutaria
e Pizzaria. Assim corn objetivo de garantir uma estrutura mais adequada e segura a todos que
prestam residem nesse local e que dependem do ponto.
O local tern um fluxo muito grande de pessoas, visto que onibus passam pelo local em
diversos horarios, o que justifica o investimento na construcao da cobertura e assentos do
ponto de onibus, que hoje conta apenas corn o banco sera protecao.
A fim de evitar que os usuarios continuem sofrendo corn transtornos corn o sol, a chuva
e que as pessoas tenham acesso a uma melhor acomodacao.
Diante do apelo e necessidade da populacao, solicito a realizacao da solicitacao, e
reitc rarnos protestos de estima e consideracao.

Plenario "Weimar Gonsalves Torres", 04 de Julho de 2022.
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CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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VEREADOR JUSCELINO CABRAL - PSDB
a

O Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas regimentais, INDICA Mesa
Diretora, que seja enderecado expediente ao Exmo. Senhor Alan Guedes, Prefeito Municipal,
ao Senhor Wellington Henrique Rocha de Lima, Secretario Municipal de Governo, ao Senhor
Romualdo Diniz Salgado Junior, Secretario Municipal de Servicos Urbanos, corn copia a
Senhor Luis Gustavo Casarin, Secretario Municipal de Obras Publicas, SOLICITANDO:

Instalacao de academia ao ar livre no Ginasio Municipal.
JUSTIFICATIVA
Notamos que a grande maioria da populacao dedica ou dispoe de pouco tempo para cuidar da
sua saude e do seu lazer, estamos sempre muito atarefados corn empregos, estudos, tarefas
domesticas, entre outras atividades, isso faz corn que optemos por uma atividade de lazer mais
acessivel e proximo de suas residencias, como e o caso das academies ao ar livre.
E importante que os moradores da regiao que all frequentam como lazer tenham acesso a este
beneficio concedido em outros bairros.
Essa academia, alem de servir de incentivo a pratica de atividade fisica, que e extremamente
benefica a saude de seus usuarios favorecendo o trabalho cardiovascular, a coordenacao motora, a
melhora do tonus muscular, das articulacoes e o equilibrio, que sao capacidades motoras importantes,
principalmente para os individuos da terceira idade, que e o publico que mais frequenta as academias
ao ar livre e que vem cada vez mais buscando seu espaco nesses locais, vai criar um ambiente propicio
a um born relacionamento dos moradores da regiao. Atendendo assim de forma satisfatoria os anseios
da comunidade, que frequents o Ginasio Municipal localizado na R. Monte Alegre, 3553 - Jardim
Pauhsta; e podendo garantir o bem estar da comunidade.
Plenario "Weimar Gonsalves Torres", 04 de Julho de 2022.
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