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092/18
( ) REQUERIMENTO
(X) INDICAÇÃO
( ) MOÇÃO
( ) EMENDA
Autoria: Câmara de Vereadores de Matupá
Senhores Vereadores e Vereadora,
Os vereadores que o presente subscreve nas
formas regimentais e depois de ouvido o Soberano Plenário, INDICA ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal, Valter Miotto Ferreira, a necessidade de se construir um muro que ligue
as duas Creches Municipais localizadas no Bairro União, para que se fazer uma passarela
segura para as crianças.
Plenário das Deliberações Victor Fidélis Donini, 03 de setembro de 2018.
JUSTIFICATIVA:

Buscando sempre a melhoria na vida do cidadão Matupaense
sempre nos colocamos próximos à população para ouvir suas necessidades e foi ouvindo essas
reivindicações que tomamos conhecimento da necessidade de se construir um muro entre as
Creches Municipais localizadas no Bairro União, no local existe um imóvel desativado que
antigamente era utilizado pela Unidade de Saúde, porém como está desativado e as crianças das
duas creches vão utilizar o mesmo playground, é muito mais seguro que se faça esse muro
juntamente com uma passarela e assim evite que as crianças tenham que ir para rua para ter
acesso aos brinquedos localizados na outra creche. Essa medida trará benefício tanto para as
crianças como para o corpo docente, pois com esse muro ligando as duas creches o risco de
acidentes e dispersão dos alunos será nulo.
Como visto essa importante indicação propicia benefício a todos os envolvidos
e aguarda-se que prontamente seja atendida pelo Poder Executivo, pois é relevante não apenas
pelo conforto, mas principalmente pela sensação de segurança que tomará conta das famílias.
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