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O vereador Francisco Bezerra Sobrinho, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, vem requerer a V. Ex. que, após deliberação e aprovaçáo do plenário,

seja encaminhada a Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Construção de uma Quadra PoliespoÉiva no Km 30, neste Município,"
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JUSTIFICATIVA

A população do povoado do Km 30, possui uma carência de alternativas de'?f
esporte e lazer para as crianças, os adolescentes, os alunos da rede pública, e bem

como para as suas famÍlias. A construção da quadra esportiva sem dúvida, e de
extrema relevância social para a comunidade escolar e para os beneficiários uma
vez que proporcionará aos mesmos a criaçáo de novas opçÔes de atividades
esportivas como também de lazer, o mesmo contribuirá para fortalecer os valores
construtivos como: companheirismo, auto controle, respeito às regras, auto
superação, e controle dos impulsos negativos e agressividade.

Essa reivindicação é uma solicitaçáo clamante da comunidade daquela
localidade, ou seja, das crianças, adultos e de todos os moradores da região do
povoado do Km 30, que convive com o sofrimento das crianças que pertencem

aquela comunidade. Portanto peço a construção da mesma, pois a comunidade
abriga inúmeras crianças e, é nossa a responsabilidade de dar uma melhor
qualidade de vida aos cidadáos, oferecendo uma estrutura com acomodaçÔes
saudáveis para a prática de atividades físicas e recreativas.

Solicitamos brevidade no atendimento já que a muito tempo sofremos com a

falta da realização deste serviço.
Sala das sessÕes, 02 de Abril de 2019.
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