
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

INDICAÇÃO Nº 387/2019

Melhorias na iluminação, pintura, lixeiras,
bebedouros e banheiros da Pista de Skate
no Parque Urbano Frei Alceu, no Jardim
Porto Alegre.

Senhor Presidente,

A vereadora que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do
Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine a execução de
serviços  de  melhorias  na  iluminação,  pintura,  lixeiras,  bebedouros  e  banheiros
públicos da Pista de Skate existente no Parque Urbano Frei Alceu, no Jardim Porto
Alegre.

Os atletas de skate de Toledo fazem muito uso daquele local durante o
dia. À noite não é possível porque existem apenas dois postes e são insuficientes
para a prática do esporte. 

Quanto à execução dos serviços de pinturas, além de embelezamento
paisagístico,  possibilitarão  a  conservação  da  pista,  inclusive,  evitando-se
deterioração.

Não  há  disponibilização  de  bebedouros  e/ou  torneira  para  que  os
skatistas possam hidratar-se.

As lixeiras inexistem, de tal sorte que acaba o lixo sendo descartado
inadequadamente.

Os banheiros estão sem portas, vasos e torneiras, além de estarem
abandonados, sem serviços de limpeza.

Inclusive, está previsto um campeonato para o dia 1º de junho deste
ano,  com  a  participação  de  pessoas  de  outros  municípios  da  região,  a  ser
promovido pela Associação de Skate de Toledo e pelos organizadores da Batalha da
Sã-Consciência (rap).
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A reivindicação nos foi apresentada pelos praticantes da modalidade,
como forma de melhorar o acesso àquele local no período noturno. Além disso, os
usuários  da  Pista  de  Skate  fizeram  plantio  de  mudas  de  árvores  para
sombreamento do local, em meados de abril do ano passado, dada a precariedade
lá encontrada.

Esperamos  que  esta  solicitação  seja  contemplada  com  a  maior
urgência possível.

SALA DAS SESSÕES, 7 de maio de 2019.

JANICE SALVADOR
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