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PEDIDO DE PRO DÊNCrAs 5l/2021

Serhora Presidente

Os Vereadores signatários deste. solicitam após dada ciôncia ao

I)lenáio. nt1 Íirrrna regimental. -seja ctcanrinhado ao hecutivo i\tunicipal - Sccrctâriâ
('ompetente. o seguintel

*Que sejunt Íottlodas algunlLs nedidos cottt relaçiio à quulra le
espoúes locÍtlizadú o Ce Ít'o de Eterúos Rui Eler 'felteio, nt PrÍtçi ílas Bondeiru§.

co rt)t e nbolt|:
l) rcpo.rição.le redes nas goleiros;

2) rcparb nu Íelú que circunda n qu dru;

3) potliio M pdrte.lue lú acesso io interiot la praça;

1) colocoção ile arcos nas íohel6 de bosquete.

JTiS'I'IIiÍCÀTIV.\:

Essâs são medidâs básicas c ncccssárias parâ a boâ prátical tle espones
qdc J rlrr,rJr É'n -r Iruaurcruna:, (rrJr..l\ ! lo\. n.

Sabcntos clue nào e 1ltojl mantê-la cm pcrfcitas condições, Lltrta vcz quc

cxistern rândalos cpre gosiam de deprcdar o patrinrônio público rras. por outro lado, safurnos
que Lrma \'ez que existe â quadra c ó a rlue solieu um uâbalho dc re\,ilaliração, teln qLle ha\cr
manutcnçâo oorn liecluência, para, de lalo. alcanÇar o oblcti\o proposto, quc c o untlctsnilnenlo
dessas crianças e jovens

Faz-se necessário frisat que a quadra, corro sc enconlra hojc. tàcilita a

saida cla hola, o clue pode ocasionar serios acidcntcs cluando em direÇão a Rua.loào [3u1cão,

envolrcndo vciculos c tarrbcm rcsidências, como os qucjá temos corlhccimcnlo turn prqrriz,,s

Â moradores. com a quebra de \idros de janelas -lambcm. em direçào ao Ícslantc da prâça,
poderá provocar algum incidente cnvolvendo pessoâs que ali crrculam.

Sala "Severino Silleira Câmârâ de Vereadores. 28 de janeiro dc
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