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Exmo. Sr. 

Vereador Milton Rodrigues da Silva  

Presidente da Câmara Municipal 

Rio Bonito do Iguaçu - Pr 

 

 

O Vereador que a presente subscreve regimentalmente solicita a Vossa 

Excelência, após ouvido o Douto Plenário, seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, 

solicitando a tomada da seguinte providência: 

 

Súmula - Para que através do órgão competente da municipalidade seja: 

1. Executado serviços de recuperação do campo de futebol suíço do 

Ginásio Municipal de Esportes Alessandro Bovino, sendo: 

1.1 Troca da grama; 

1.2 Reparos no alambrado e na iluminação; 

1.3 Recolocação das traves; 

1.4 Possibilidade de instalação de um portão entre o ginásio municipal 

de esportes e o campo de futebol. 

 

2. Além disso, sejam executados reparos no próprio ginásio de esportes, 

sendo: 

2.1 Adequação da rampa de acesso a cadeirantes e pessoas com 

mobilidade reduzida dentro das normas de acessibilidade; 

2.2 Reparos na cobertura por conta das goteiras. 

             

 JUSTIFICATIVA 

A recuperação do campo de futebol suíço é de fundamental importância, visto 

que além de favorecer os alunos do colégio CERBI, também beneficiará os munícipes 

adeptos da prática esportista.  

Quanto à colocação do portão, visa evitar ocultação de veículos e motos com 

intenções delituosas. 

Em relação à rampa de acesso, faz-se necessário que seja projetada de acordo 

com a norma brasileira que rege as condições de acessibilidade (NBR 9050), com 

inclinação adequada, dimensionamento correto, sinalização tátil no piso para deficientes 

visuais, corrimão duplo e piso antiderrapante. Da forma que se encontra atualmente 

dificilmente um portador de necessidade especial conseguirá o acesso sem auxílio. 

Quanto aos reparos nos buracos da cobertura, é uma necessidade que já se 

arrasta a tempo, evitando assim, goteiras e danos ao assoalho. 

  

Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, 06 de abril de 2017. 

 

CLAUNIR VIOLA 

Vereador  


