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Exmo Senhor Luiz Egon Kremer 

MD Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz-RS  

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 31/2019 

Leonardo Mayrer, vereador do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 

vem, com suporte no artigo 166 do Regimento Interno da casa, requer o encaminhamento 

de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, ao Poder Executivo Municipal, através do qual solicita a 

reavaliação do trabalho realizado pelo setor de fiscalização no que tange a instalação de 

dispositivos de acessibilidade junto às calçadas do Município.  

Ocorre que, no entender deste edil, antes de cobrar do cidadão, cabe a 

Municipalidade dar o exemplo, fazendo a sua parte antes de qualquer exigência à 

comunidade. Neste aspecto, podemos citar as inúmeras áreas públicas e institucionais que 

sequer oferecem passeio público aos usuários. Acrescente-se a isso, o fato de que a 

Prefeitura Municipal, Praça Lidovino Fanton, Parque Municipal e demais prédios públicos no 

seu entorno não possuem qualquer traço de instalação dos equipamentos de acessibilidade 

aos deficientes visuais. 

Mesmo com a Municipalidade não fazendo a sua parte, o setor de fiscalização 

do Poder Executivo, de maneira surpreendente, faz uma força tarefa, com vistas a notificar 

moradores de quase todos os bairros solicitando a instalação dos equipamentos. Além 

disso, o prazo dado à regularização é de apenas 90 dias, o que convenhamos é demasiado 

enxuto, visto que há proprietários que não dispõe de imediato de verbas orçamentárias para 

a execução da obra, haja vista as dificuldades financeiras que se apresentam a grande 

parcela da população brasileira. 

Sabemos da importância da instalação dos equipamentos visando a 

autonomia da pessoa com deficiência visual no seu dia-a-dia. Contudo, importante se faz o 

uso do bom senso, através de um trabalho continuado e planejado, cobrando-se 

inicialmente a instalação de calçamento público em todos os lotes. Após concluída esta 

etapa que se exija, se necessário, os demais complementos. 

Diante do exposto, pedimos deferimento. 

Feliz, 04 de novembro de 2019. 

 

Leonardo Mayrer 

Vereador do MDB 

 


