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Indica ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado,  com cópia  ao  Excelentíssimo  Senhor
Secretário  Estadual  de  Infraestrutura  e
Logística  e  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
Estadual  de  Cultura,  Esporte  e  Lazer,
so l ic i tando  a  construção  de  quadra
poliesportiva  com  cobertura,  no  Distrito  de
Salobra Grande, no município de Porto Estrela.

 

                        Com fulcro no que dispõe o Art. 160 e seguintes do Regimento Interno, requeiro à Mesa
Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística e
Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Cultura, Esporte e Lazer, solicitando a construção de quadra
poliesportiva com cobertura, no Distrito de Salobra Grande, no município de Porto Estrela.

JUSTIFICATIVA

 A proposição dispõe sobre a solicitação da construção de quadra poliesportiva com cobertura, no Distrito de
Salobra Grande, no município de Porto Estrela, considerando ser uma reivindicação do vereador Sr. Darci
Costa da Silva que juntamente com 50 famílias que reside no Distrito supracitado.

Indicamos essa proposição, haja vista a necessidade de atender a demanda social, eventos e reuniões de
moradores da localidade que fica 35 km distante da sede do município e com a construção do espaço
solicitado, também servirá como espaço para pratica de esportes e lazer.

Portanto, a medida ora pretendida importará em melhoria das condições de vida e qualidade daqueles que
residem no Distrito de Salobra Grande, que tem sido constantemente penalizada pela falta de estrutura para
prática de atividades esportivas e de lazer.
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Diante do exposto, para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta, cumpre-me
levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos Pares, aos
quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental acolhida e
merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Agosto de 2022

 

Valdeniria
Deputada Estadual

 

Max Russi
Deputado Estadual
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