REQUERIMENTO N.º

/2019

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ –
ESTADO DE MINAS GERAIS.

A Vereadora infra-assinada, na forma regimental, vem à respeitável presença de
Vossa Excelência requerer o recebimento, a dispensa de parecer e a inclusão na ordem do dia da
próxima reunião da presente proposição que solicita ao Excelentíssimo Prefeito do Município de
Unaí, Senhor José Gomes Branquinho, junto à secretaria municipal competente, providências no
sentido de determinar a continuação das obras da Praça de Esportes, localizado entre as Avenidas
Salustiano Caldeira e Alcino José da Rocha ao lado da Escola Municipal Israel Pinheiro, na divisa
dos Bairros Nova Canaã e Novo Horizonte, neste município.
Termos em que,
pede e espera deferimento.
Unaí, 13 de março de 2019; 75° da Instalação do Município.

VEREADORA SHILMA NUNES
Líder do PDT

JUSTIFICATIVA

O presente pleito vem requerer do Senhor Prefeito Municipal de Unaí, Senhor, José
Gomes Branquinho junto à secretaria municipal competente, providências no sentido de determinar
a continuação das obras da Praça de Esportes, localizado entre as Avenidas Salustiano Caldeira e
Alcino José da Rocha ao lado da Escola Municipal Israel Pinheiro, na divisa dos Bairros Nova
Canaã e Novo Horizonte, neste município.
É notório que os moradores do nosso município carecem de espaços e equipamentos
de lazer que atendam especialmente aos nossos jovens. Tal reivindicação merece uma atenção
especial de nosso Poder Público.
Sabemos que a prática esportiva, indiscutivelmente, proporciona saúde para qualquer
pessoa que a exerce, porém o exercício dessa atividade, bem como o incentivo a sua prática, só
ocorrerá se forem criados espaços adequados para o mesmo. Pensando nisso é que formalizo tal
pedido na esperança de poder contribuir para o bem estar de nossos cidadãos.
Por esta razão é que apresento este requerimento e espero contar com a compreensão
dos ilustres colegas parlamentares no sentido de votarem a favor desta proposição.
Unaí, 13 de março de 2019; 75° da Instalação do Município.
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