Indicação N° 217/2019
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, submete à apreciação da Câmara
Municipal de Colombo a seguinte proposição:
Destinatário: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude
ASSUNTO:
Estudos para revitalização da estrutura de lazer na Rua Saul
Bento Nodari, ao lado da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Colombo (APAE), no bairro Jardim Monza.
Justificativa
O objetivo dessa indicação é proporcionar uma melhor qualidade de vida e que este espaço
seja mais democrático e acessível para promover encontro entre as comunidades, sobretudo
entre crianças, além de ser um fator de desenvolvimento urbano que muito valorizar a Cidade
de Colombo a população local tem solicitado constantemente a revitalização do espaço
construído já há algum tempo. O local necessita de serviços de roçada e limpeza, instalação
de iluminação, tela de proteção e colocação de areia na área de jogo, entre outros. Portanto
a revitalização do local é necessária para garantir a utilização do espaço de lazer, assim como
a segurança para a região, a má conservação acarreta no desconforto e até mesmo risco de
lesões aos praticantes de esportes, além de se tratar de área com grande circulação de
pedestres e veículos, principalmente pessoas com deficiência, já que nessa rua tem a
(APAE) - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Esse local é uma das poucas
opções de lazer para os moradores e com a instalação de iluminação os moradores poderão
utilizar a área até mais tarde, tendo em vista que muitos chegam do trabalho ao anoitecer,
além disso, a falta de iluminação pública faz com que algumas pessoas utilizem o local de
modo irregular e traz insegurança aos moradores da região A revitalização neste local será
capaz de melhorar a paisagem do bairro, contribuir com a prevenção de doenças, além de
oferecer oportunidades de socialização, lazer e saúde para a população.
Colombo, 10 de abril de 2019.

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (Anderson Prego)
Vereador

