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O Vereador LEANDRO MESQUITA MAGOGA,
no uso de suas prerrogativas parlamentares, etc.;

lndica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
ADEMIR MASCHIO, as providências que se fizerem necessárias junto ao
secretário Municipal de obras e serviços públicos Senhór JosÉ
SOARES PEREIRA, no sentido de realizar estudos visando à reforma da
fachada do prédio do Paço Municipat, bem como a inctusão de
acessibilidade de algumas salas.

JUSTIFICATIVA:

É notório que o edifício do Paço Municipal esta necessitando de uma reforma
em sua fachada, haja vista que, por a mesma ser construída de estrutura metálica e
vidros, com o passar do tempo a mesma acabou se deteriorando e com isso
apresentando até mesmo risco de quedas causando perigo aos pedestres que
transitam pela calçada.

lmperioso destacar que o atual visual do edifício passa aos visitantes um
estado de abandono não contribuindo em cada com o visual urbanístico de uma
Estância Turística.

Do mesmo modo, a presente sugestão soticita ainda a inclusão de
acessibilidade para. aquelas salas que aindã não são providas, visto que, o paço
Municipal é um local que atende a toda a população tendo seus vários depaáamentos
ali instalados e e acessibilidade ser um direitô de todo cidadão, grrãntindo qr.
pessoas com deficiência ou com modalidade reduzida, utilizem os esiaços públicos,
incluindo a participação e melhorando a qualidade de vida social.

Dai a razáo. da presente propositura estar a merecer a atenção da
Administração Municipal.

Sala das SessÕes Dr. João Alfredo do Amaral Ribeiro
21 de Novembro de 2017
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