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JUSTIFICATIVA
PRES!DENTEEste Vereador destaca nesta pÍoposição a Reforma da Praça Elza Ribeiro agrupada

com  a construção de  Concha Acústica.  Tendo em vista que a  mesma,  sendo  uma das

! principais áreas de lazer,  onde as pessoas passeiam com seus familiares e amigos.  No
!turnodanoiteeaosfinaisdesemana,amovimentaçãosetornaaindamaisintensa.
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Ressalto ainda o espaço das crianças, o qual serve de grande entretenimento, o qual

esta em  mal estado de conservação,  sem falar dos aparelhos de ginastica ao ar livre os

quais também se encontra em estado deteriorável. Menciono ainda a quadra de esporte e
a arena ao lado que serve de entnetenimento para os jovens praticarem seu esporte,  as

; quais também precisa de reparos.
Pelo  exposto  acima  e  considerando  que  a  mesma   há  bastante  tempo  vem

apresentando desgastes em todas as suas estruturas, tanto na Praça quanto na quadra,

englobando os equipamentos de ginasticas,  onde é de suma  importância  para a saúde

física e mental da população.

Visando   ainda   o   abrilhantamento   da   mesma   e   satisfação   do   povo   de

usufruírem deste espaço de lazer e melhorar a qualidade de vida de nossos munícipes, a

constriição também de concha acústica daria um melhor visual além de que serviria para

! apresentação de eventos.

i       construçãode concha acústica.

Sendo estas as razões que requeiro o seguinte:

REQUER"lENTO N° 003/2021
Requeiro  após  aprovação  do  Douto  e  Soberano  Plenán.o,   seja  enviado  este

circunstancial  expediente ao  Exm° Sr.  Prefeito  Municipal,  Marcus  Leão Colares,  para

que   o   mesmo   ciente   das  justificativas   supra   relatadas,   ultime   pnovidências   na
concretização dos serviços de Reforma completa da Praça Elza Ribeiro, incluindo

a  Quadra  com  arena  ao  lado  e  os  Equipamentos  de  Ginastica,  agrupada  a

Plenário,  Femando Concei
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da Silva, 24 de Fevereiro de 2021.
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Veieador
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