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Requerimento: 832 / 2021
Autor: Ver. Nelson Dib Junior (Nelsinho)
Requeiro à Mesa, ouvido o Douto Plenário, na Forma Regimental, para que seja encaminhado expediente
à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA, na pessoa do Secretário
Municipal, o Sr. Luiz Fernando Moreira, com cópia à Fundação do Meio Ambiente do Pantanal de
Corumbá, na pessoa de sua Diretora-Presidente, a Sra. Ana Cláudia Moreira Boabaid, solicitando que

"sejam implementados os serviços de Poda e Retirada de galhos e árvores
secas (mortas), nas Praças Públicas deste município de Corumbá/MS,
iniciando-se pelas praças da área central deste citado município, isto é, a
Praça da Independência e a Praça da República. Aproveita-se para
solicitar ao SEINFRA que, sejam realizadas as devidas e necessárias
manutenções e reparos, nos brinquedos infantis, instalados nessas citadas
Praças Municipais, assim como, nas demais Praças Públicas existentes em
nosso Município de Corumbá/MS, principalmente aqueles brinquedos
que, utilizam madeira, em suas confecções".
Justificativa: Este pleito nos foi cobrado por diversos Munícipes, moradores da área central, assim como,
dos diversos bairros do município de Corumbá/MS.
Eles se mostram preocupados pois, como estamos em período de ventos e chuvas, fortes, poderão ocorrer
acidentes, ocasionados com quedas desses galhos e árvores, secas (mortas), expondo os Munícipes,
principalmente as Crianças, a perigos da ocorrência desses acidentes que, possam gerar resultados,
inclusive, fatais. Relativo às manutenções e reparos, nessas, assim como, nas demais Praças Públicas
existentes no município de Corumbá/MS, precisamos nos lembrar que, tais locais, por conta do período
de festas e férias escolares, costumam ter sua ocupação aumentada, principalmente, por Crianças, o que
recomenda uma maior atenção, prevenção e cuidado, visando evitar e/ou reduzir a possibilidade de
ocorrência de acidentes.

SALA DAS SESSÕES, 13 de dezembro de 2021
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