
Requerimento nº 59/2014

Itapoá, 31 de outubro de 2014.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
ATT.: Exmo. Sr. Sérgio Ferreira de Aguiar – Prefeito.
Itapoá-SC

Assunto:  requer informações sobre a manutenção da pista de skate, em Itapema

do Norte, na esquina da Rua Mariana Michels Borges.

Excelentíssimo Prefeito,

Os vereadores que subscrevem requerem informações, conforme dispõe

o art. 17 da Lei Orgânica de Itapoá e o art. 123, § 3°, inciso X do Regimento Interno

desta  Casa  de  Leis,  e  também  conforme  disposições  contidos  na  Lei  12.527,  de

18/11/2011, sobre as seguintes questões:

1. Quais as ações de manutenção periódica da Pista de Skate localizada na

Beira Mar, bairro Itapema do Norte, esquina da Rua Mariana Michels Borges.

2. Qual  o  cronograma  de  trabalho  do  departamento  e/ou  servidores

responsáveis pela manutenção. Existe alguma previsão administrativa neste sentido.

Justificativa

As informações solicitadas são necessárias em virtude do grave risco de

acidentes na pista de skate, a partir da falta de manutenção periódica do espaço de

atividades esportiva e de recreação familiar. Inclusive, no dia 25 de outubro de 2014,

por volta  das 22h, os Bombeiros Militares de Itapoá efetuaram um atendimento de

emergência após um esportista de skate cair e se ferir gravemente com uma ponte de

ferro que era para servir de corrimão. O jovem teve uma perfuração da região do rim,
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com sangramento e risco de vida. Conforme o relato dos munícipes, a pista de skate

apresenta buracos na pista e pontas de ferro que podem resultar em mais acidentes,

inclusive fatais. 

Atenciosamente,

Osni Ocker

Vereador – PR

Carlito Joaquim Custódio Jr.

Vereador - PR

Márcia Regina Eggert Soares

Vereadora – PSDB

Geraldo Rene Behlau Weber

Vereador – PSDB
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