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Sr. Presidente 

 

 O vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, na forma regimental e após 

ouvido o douto plenário, caso seja aprovado, esta casa: 

 

            Encaminhe ao Sr. Chefe do Poder Executivo, solicitação para que determine ao órgão 

municipal competente o conserto ou/e a troca de vários mourões danificados e da tela que protege o 

perímetro da Vila Olímpica, exemplificado através das fotos anexas, que mostram o estado 

totalmente danificado de um portão lateral, que dá acesso a mesma. Também é necessário a capina 

do mato que margeia o complexo desportivo, também conhecido como Centro Esportivo Davi José 

Fleck. 

            Este pedido de providência é semelhante ao PP n° 078/2017, de abril de 2017, aprovado por 

unanimidade nesta Casa Legislativa. Se fosse realizada uma correta manutenção preventiva ao 

longo dos anos, ou consertos pontuais quando dos rompimentos da tela, o custo desta manutenção 

não impactaria,sobremaneira, no orçamento público. Ressaltamos que a nossa Vila Olímpica é um 

equipamento público que poucas cidades possuem, devendo ser preservada para o uso das futuras 

gerações de osorienses, o que vem sendo inviabilizado a cada ano que passa pela crescente 

deterioração a que ela está submetida. 

 

                 Justificativa:       
 A preocupação da comunidade é pertinente, visto que a cerca de tela encontra-se danificada em 
vários pontos do perímetro da Vila Olímpica , bem como os mourões que seguram a mesma, permitindo a 
entrada de vândalos, facilitando a entrada de cavalos, cachorros e outros animais que poderão danificar os 
equipamentos esportivos, como a pista atlética e o campo de futebol, que tanto custaram aos cofres públicos. 
                        O mato nas margens da Vila Olímpica está muito alto, facilitando a proliferação indesejada 
de insetos, roedores e répteis, sendo que nas imediações temos várias empresas instaladas e uma E.M.E.I, 
com grande fluxo de crianças.            
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