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REQUERIMENTO N20021 /2019
Requeremos á Mesa, nos termos regimentais, oficie-se ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Reginaldo Luiz Ernesto

Cardilo, após manifestação do E. Plenário; para que encaminhe a
esta Casa de Leis as seguintes informações:
1- A municipalidade tem algum planejamento para reforma
das quadras poliesportivas do município no corrente ano?
2- Se sim o planejamento engloba quais espaços?
3- Existe algum estudo técnico quanto às condições de uso
destes espaços atualmente?
4- Em havendo um planejamento qual o custo de reforma de
cada espaço?
5- Existe algum projeto junto ao Governo Estadual ou Federal
com o objetivo de construir novos espaços ou reformar os
já existentes? Se sim encaminhe copia dos referidos
projetos e demais informações acima solicitadas.

JUSTIFICATIVA
A pratica esportiva além de proporcionar a inclusão social
também afasta nossas crianças e jovens do caminho das drogas e
outros ilícitos, e estes vereadores tendo recebido reclamações
de diversos munícipes que fazem uso dos espaços poliesportivos
de nossa cidade quanto às condições de uso dos mesmos é que
elaboramos o presente requerimento, buscando desta forma
entender qual a real situação destes espaços na visão do
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Executivo Municipal e para que na medida do possível possamos
em conjunto buscar recursos e propor as melhorias necessárias
para que assim nesses espaços haja melhores condições da
pratica esportiva de nossa população.
Desta forma esse é o requerimento que almejamos ver atendido
com a maior brevidade possível.
Certo de contarmos com o apoio no que se refere ao exposto
acima, é que foi elaborado o presente.
Sala das sessões, 16 de Abril de 2019.
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