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@ndlm ao Excetentíssimo prefeito ADEMIR MASCHIO, as

providências que se fizerem necessárias junto ao Secretário Municipat de
Obras e Serviços Públicos - JOSE SOARES PEREIRA, e ao Secretário
Municipal de Esportes - HENRIQUE ALSSULF, no sentido de promover a
Reforma da Praça e da Quadra de Esportes localizada na Rua
Radialista José Gonçalves, na COHAB Coronel Araujo.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura objetiva atender as reivindicações dos freqüentadores
da praça e da quadra de esportes, vez que, na atual conjuntura não estão
oferecendo condições adequadas para uso, implicando algumas dificuldades e
transtornos, onde a praça necessita de reforma e urbanização incluindo
embelezamentos naturais, tais como poda da arvores, roçagem da grama,
além da troca das lâmpadas quebradas e queimadas, e a quadra de esportes
que precisa da reforma do alambrado no entorno da quadra, a troca das traves
do gol, a manutenção no piso, pintura, dentre outras.

Fato é que, tais benfeitorias valorizará de sobremaneira o visual urbanístico
do referido local, e ainda contribuirá para a prática de esportes, lazer e
entretenimento.

Sala das Sessões Dr. loão Alfredo do Amaral Ribeiro,
07 de dezembro de 2018
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PROTOCOLO

Daía razão da presente sugestão, que se afigura de indiscutível interesse para
a Comunidade.
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