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INDICAÇÃO Nº. 3.050/2021 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores, 

O Vereador que esta subscreve, de acordo com 

atribuições conferidas pelo Regimento Interno, vêm mui respeitosamente indicar ao 

Prefeito Municipal de Colorado do Oeste, Estado de Rondônia, José Ribamar de 

Oliveira, para que através Secretaria Municipal Competente, providencie a construção 

de uma pista de caminhada iluminada e com ponto de apoio, em volta do Tiro de 

Guerra. 

 

JUSTIFICATIVA AO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: 

O pedido visa incentivar e motivar a prática de atividades 

físicas por parte da população, sendo que o local é propicio para a realização de 

caminhadas, visto que é próximo de um bosque o que proporciona uma melhor 

qualidade do ar. Tendo em vista a necessidade de oferecer um local agradável para 

que a população frequente e possa realizar suas atividades físicas, a construção de 

uma pista de caminhada, com iluminação com lâmpadas de LED, para que possa ser 

utilizada nos períodos noturnos, com banheiro e bebedouro. Vale frisar que a 

iluminação colabora para a prevenção de vandalismos e mau uso do local, e para essa 

mesma prevenção, indico que a construção do banheiro e a instalação do bebedouro 

seja feita nas proximidades do portão do Tiro de Guerra.  

Diante do exposto, solicita informações quanto ao 

indicado, ou justificativa referente a impossibilidade de atendimento no prazo de 30 

(trinta) dias úteis, conforme disposto no Art. 65, XIX, da Lei Orgânica Municipal. 

 

Sala das Sessões – Colorado do Oeste – Estado de Rondônia, 28 de Abril de 2021. 

 

 

ASSIS SPANHOL 
Vereador da CMCO 
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