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Sr. Presidente: 

 

O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, e após ouvido o 

Douto Plenário e se aprovado, esta casa solicite junto ao Executivo a seguinte Providência: 

 

Encaminhe ao Sr. Chefe do Poder Executivo, solicitação para que estude a 

possibilidade de em caráter de urgência, providenciar a colocação da cobertura do Ginásio 

localizado no Palmital, bem como sua manutenção interna e conserto da cerca que está danificada. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Atualmente o ginásio encontra-se em total abandono, destelhado em um 

ciclone bomba em 2019,  ficou sem reparos, tendo sua estrutura danificada, pelas ações do 

tempo,  goleiras usadas no ginásio enferrujadas e retorcidas,  o chão do ginásio é de parquet 

que esta pobre pela chuva e o mato tomando conta. 

Cumpre ressaltar que o local é um anseio antigo da população, onde as 

famílias fazem seus chás, recebe grupo de mães em seus encontros, o local também abriga 

os alunos daquela localidade   em suas tarefas esportivas. 

Sendo assim, é de extrema importância efetuar os reparos necessários 

bem como a manutenção do mesmo, para evitar desperdício da verba pública. 
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Desse modo, este Vereador, preocupado com o andamento dos trabalhos 

e cumprindo com o seu papel de fiscalizador do Poder Executivo Municipal 

requer  Providencias, Entregando assim o devido cuidado para com os cidadãos 

osorienses 

 

Sala de Sessões, 26 de abril de 2021. 

Maicon do Prado 

                                                                                                                                   Bancada do PDT 


