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O Vereador RONALDO LIMA, no uso de suas prerrogativas
parlamentares, etc.;

?tcd*n ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal ADEMIR

MASCHIO, as providências que se Íizerem necessárias junto ao Secretario
Municipal de Educação CARLOS ROGÉRIO GARCIA, no sentido de
realizar estudos visando construir uma Quadra Poliesportiva Coberta na
Escola Municipal Prof.o José Carlos Arantes na Bela Vista.

JUSTIFICATIVA:

A atividade física é de suma importância para um desenvolvimento mais saudável, tanto
físico como psíquico das crianças. A falta da prática de esportes, segundo os especialistas,
aumenta os risco de doenças, provocada pelo sedentarismo.

A escola ora menciona ainda não conta com uma quadra poliesportiva coberta para os
alunos poderem realizar suas atividades físicas, fato esse que vem causando transtornos para
os mesmos, pois em dias chuvosos ou ensolarados e de alta temperatura os alunos ficam
desprotegidos sem local adequado para a pratica esportiva.

Vale ressaltar que, este propositor em visita a escola pode constatar que há espaço
suficiente para a construção da quadra, e que a escola possui um número bem expressivo de
alunos formado por oito salas de alunos no perÍodo da manhã e mais quatro salas no período
da tarde.

Portanto, diante do exposto, e visando atender a reivindicação da comunidade solicito a
construção de uma quadra poliesportiva coberta, pois acredito ser de responsabilidade do
Poder Público dar uma melhor qualidade de vida aos cidadãos, oferecendo uma estrutura com
acomodações saudáveis para a prática de atividades físicas e recreativas.

Dai a razâo da presente propositura estar a merecer a atenção da Administração
Municipal.

Sala das SessÕes Dr, João Alfredo do Amaral Ribeiro
17 de Novembro de 2017
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