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               SENHOR 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:
Que o Executivo encaminhe à Secretaria competente, solicitação para que seja efetuado o que

abaixo segue de forma discriminada, no Distrito Santa Luzia, neste Município.

                                    ‘CONSERTO E MANUTENÇÃO NA PRAÇA E GINÁSIO DE ESPORTE’

 Praça da Rua Guilherme Fett (lado da Escolinha EMEI Sta. Luzia):

- Brinquedos quebrados, correntes arrebentadas e bancos assento podre.

Ginásio de Esportes:

- Goteiras no telhado (pontos de madeira da quadra já com certas danificações);
- Colocação de Arco com Rede na tabela de Basquete;
- Supervisão dos Extintores de Incêndio.

                                                                              JUSTIFICATIVA:

Estes Vereadores que o  requer, cumprindo com seu papel de fiscalizador, solicitam em nome da 
comunidade local, que os referidos problemas constatados e apontados por nossa pessoa, sejam de-
vidamente realizados e solucionados de forma imediata.

Isto é, os brinquedos da Praça estão com várias varas de taquara como forma de impedimento de 
uso pelas crianças, madeiras quebradas e parafusos expostos, as goteiras estão umedecendo as ma-
deiras da quadra, o que logo começará apodrecer podendo a vir oferecer risco de ferimento pelos 
usuários.

Outrossim, não menos mas muito importante salientar e dar conhecimento como forma de segu-
rança, se faz necesserária a devida e imediata revisão dos extintores internos do ginásio de espor-
tes.

Certos de vossa atenção, desde já agradecemos.        

                                                                                                                    Sala de Sessões , 28 de Junho de 2022.
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“Sempre jogando limpo com 
Osório”
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