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INDICACÃO N°. 046/2017

residente

N°: 046/2017

Os Vereadores ADAUTO ALVES DE MACEDO, ELIAS SOUZA DE
REZENDE, PEDRO LUIS DA SILVA ALMEIDA, VITAL ALVES DOS
SANTOS e OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO, autores da presente
indicação, requerem que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis,
seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor FRANCISCO DE
PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato
Grosso do Sul, solicitando medidas no sentido de revitalizar os vestiários e
banheiros do Ginásio de Esportes JOÃO DE .PAULA RIBEIRO,
considerando a precariedade das instalações hidráulicas e elétricas daquele
setor, que, há mais de quinze anos, por falta de manutenção periódica eficaz,
apresenta alagamentos, vasos entupidos, descargas danificadas, torneiras e
chuveiros inoperantes, falta de água e falta de iluminação.

JUSTIFICATIVA

É certo que antes de algumas competições importantes, somos
surpreendidos com "gambiarras", para disfarçar aqueles problemas, que logo A
estão de volta para nos incomodar e expor nosso município diante de
visitantes de diversas cidades do Estado.

Na realidade, os vestiários são inoperantes, na medida em que não
apresentam condições dignas para a população rochedense e visitantes.

Na mesma linha, os banheiros causam náuseas aos contribuintes, que
são tratados com total desrespeito e almejam melhora na qualidade do
atendimento.

Quem viaja em competições esportivas tem a oportunidade de visitar
outras cidades e ginásios e relatar sobre o zelo e o carinho com que eles
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tratam os bens públicos e a maneira como oferecem serviço de qualidade à
população.

Preliminarmente, o que se verifica não é a demanda por grande
investimento, mas, investimento de pouco impacto na folha do município, ou
divisas que podem ocorrer por conta de recursos oriundos de reclames
publicitários da iniciativa privada, como proposto em indicação anterior.

Na mesma senda, urge a necessidade de manutenção preventiva
periódica para manter a qualidade dos serviços à comunidade.

Plenário das Deliberações "Ademar Gomes Sandim", em Rochedo 11 de Abril de 2017.
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