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O Vereador que abaixo suþscreye propõe à nobre Mesa,
consultado o augusto e soberano plenário, na forma regimental,
seja encaminhado expediente ao Exma. Senhora Exma,-senhora
Prefeita ANTÔNIA ELTENE L//BERATO DIAS, com cópias ao
llma' sra, secretária Municipal de Assistên cia sociat - Fablota
C_1mgos Lucas, consubstanciado na seguinte proposição
Plenária.

Temática: Reforma e recuperação de quadra de areia, com fixação de balizas metálicas
(traves) e haste metálica para modalidades esportivas com rede, localizada na praça do
bairro Cidade Alta, ao lado da quadra poliesportiva.

Excelentíssima Prefeita,

Com meus cordiais cumprimentos e homenagens de estilo, tempestivamente,
INDICO a reforma e recuperaçäo de quadra de areia, com fixação de balizas metáticas
(traves) e haste metálica para modalidades esportivas com rede, localizada na praça do
bairro Cidade Alta, ao lado da quadra poliesportiva.

Destaco que no local indicado, já há um espaço apropriado que outrora era

utilizado pela comunidade para o d esportivas de areia;
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inclusive já com contensão, restando que o executivo municipat destine a areia e demais

implementos solicitado neste assessoramento.

Por fim informo que a área é pública, näo existindo impedimentos legais para

a execução. Por derradeiro afirmo que o investimento em esporte e lazer, tem o
potencial de tirar jovens e adulto da criminalidade, contribui para o desenvotvimento

socioeducativo e cognitivo das crianças e ainda previne doenças crônicas não
transmissíveis em praticantes ativos. Portanto, investir em esportes e lazer, preveni

doenças, salva vidas, e ainda diminui outros gastos da máquina pública.

Diante do exposto, solicito celeridade necessária ao atendimento
desta demanda, receba meus agradecimentos e votos elevada estima e apreço.

Sa/a das Sessões, 01 de julho de 2022.

Ver. Antônlo _ REPUBLICÁNOS
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