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REQUERIMENTO N° 0472021

Senhor Presidente:
• V,

Senhores Vereadores:

Requeiro dentro das normas regimentais desta casa, apos deliberapao do douto 
Plenario, para que o Executive Municipal estude junto ao departamento competente da 
municipalidade e informe a esta Casa de Leis, sobre a possibilidade de realizar as 
devidas reformas e manutenpao com melhorias no PEC (Prapa de Esportes e Cultura, 
“Irineu Lucio Rodrigues”) no Distrito do Polvilho, conforme ja solicitado anteriormente 
no Requerimento 149/2018.

> Piso externo irregular e com falhas em varies locais, pois alguns paralelepipedos 
foram retirados e nao recolocados novamente.

> Os Balanpos para as crianpas, esta com urn parafuso improvisado e que se solta 
com frequencia, o telhadinho do balanpo tambem esta danificado e sem protepao.

> Pista de Skate acumula muita agua apos a chuva, pois nao tern escoamento 
adequado para saida da agua.

> Entre outras melhorias que precisam serem realizadas com frequencia, como: 
limpeza do local e capinagem na area externa, melhorar o escoamento das aguas 
pluviais, pois em alguns locais acumulam muito barro.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo em vista que foi solicitado essa reforma e 
alguns pedidos de melhorias ja em 2018, atraves do requerimento 149, ate fizeram 
algumas melhorias como pintura e capinagem, mas ainda ficou reformas para fazer e 
apos algum tempo, surgiu outros locais danificados tambem. Lembrando que esse 
setor oferece diversos tipos de servipos e lazer aos munfeipes, entao e muito 
frequentado, por esses motives a necessidade em realizar essa reforma. Pois a falta 
desses reparos e manutenpao, coloca em risco tanto os funcionarios quanto os 
municipes que visitam e frequentam o local diariamente.

Desta forma evidencia-se a importancia do Requerimento.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 08 de Janeiro de 2021
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