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lndiCa ao Excetentíssimo Senhor prefeito Municipat ADEMTR

MASCHIO, junto ao Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Senhor HENRIQUE
CARLOS ALSSULFFI as providências necessárias para que seja providenclado a
retirada das venezianas de plástico nas laterais superiores do Ginásio de
Esportes Antonio Ramon do Amaral,

JUSTIFICATIVA:

No ano de 2015 foi realizada uma reforma geral no Ginásio de Esportes
Antonio Ramon do Amaral, como a troca de telhas, adaptação de sanitários para
acessibilidade, adequaçáo da iluminação interna (com a troca do padrão de
energia), pintura geral interna e externa, fechamento nas laterais com venezianas,
reparos gerais nas instalaçôes hidráulicas nos vestiários e construção de uma
quadra de Tênis com piso emborrachado e iluminação.

Na oportunidade foi realizado o fechamento das laterais com venezianas
com a finalidade de evitar a entrada de pombos, que era uma situaçáo que muito
incomodava a todos, todavia, o fechamento causou um abafamento dentro do
ginásio, pois estas eram as únicas entradas de ar existentes. A situação tem
causado desconforto nos usuários do ginásio devido ao calor constante de nosso
município, sendo assim, este nobre edil sugere que seja providenciada a retirada
da veneziana ou dentre as possibilidades a climatização do Ginásio de Esportes.

Dai a razâo da presente propositura que está a merecer a Atençáo do
Executivo Municipal
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Sala das Sessões Dr. Joáo Alfredo do Amarâl Ribeiro,
2í de novêmbro de 2018
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