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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 33/GAB/2019 
 

  O Vereador Clairton Pivoto, da Bancada do Partido da Social Democracia 

Brasileira– PSDB, de acordo com Art. 163 do Regimento Interno, vem solicitar que esta Casa 

Legislativa encaminhe o presente Pedido ao Exmo. Sr. Tiago Gorski Lacerda, Prefeito 

Municipal de Santiago, RS, com a finalidade da manutenção das calçadas e construção de 

rampas de acesso no Ginásio Poliesportivo Aureliano de Figueiredo Pinto, de acordo com a 

Legislação em vigência, conforme o abaixo descrito: 

  

 

 PEDIDO:  

1. Conserto das calçadas das ruas que circundam, como também nas 

áreas de trânsito de pessoas na parte externa (pátio) do Ginásio Poliesportivo Aureliano 

de Figueiredo Pinto;  

2. Construção de rampas de acessibilidade nos cruzamentos das ruas 

que circundam o Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto; 

3. Construção de rampas de acessibilidade áreas de trânsito de pessoas 

na parte externa (pátio) do Ginásio Poliesportivo Aureliano de Figueiredo Pinto, como 

também em todos os acessos ao interior do Ginásio; 

 

   

 

  JUSTIFICATIVA:  
 

 Tal pedido, tem por objetivo a favorecer a acessibilidade e o deslocamento de todas as 

pessoas que frequentam aquele local, e somos sabedores que um grande número de munícipes 

e visitantes, usufruem daquele local para o lazer e também nos eventos esportivos e sociais que 

lá se realizam, sem falarmos nas pessoas que usufruem do espaço englobado pelo o Projeto 

Criança Feliz (alunos, pais, professores e funcionários).  

 Com a acessibilidade universal, certamente o espaço será compartilhado por todos, 

revertendo assim na melhor utilização do local supracitado, nos aspectos de segurança, 



mobilidade e qualidade do lazer, divertimento e prática esportiva por todos os munícipes e 

visitantes.   

  Neste prisma, veremos também o cumprimento da legislação municipal (Código de 

Obras), legislações Estaduais e Federais, que tratam sobre o assunto.  

        

  

Santiago, RS, 1 de outubro de 2019. 

          

 

 
       CLAIRTON BASSIN PIVOTO 

   Vereador – Líder da Bancada do PSDB 


