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AUTORIA: Vereador JOSÉ FARIAS DA SILVA - DEM
Indica ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, Sr. Claudinei Singolano,
com
cópia
a
Secretária
de
Infraestrutura
e
Obras,
Sra.
Adelaide
Aparecida
Hermes
Ribeiro,
a
necessidade
de
promover URGENTE a manutenção
nas Academias a Céu Aberto
instaladas no âmbito do município
de Alto Garças.
Com fundamento no que determina o
Regimento Interno desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa,
ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado
expediente indicatório ao Excelentíssimo Prefeito Municipal,
Sr. Claudinei Singolano, com cópia à Secretária de
Infraestrutura e Obras, Adelaide Aparecida Hermes Ribeiro,
a necessidade de promover URGENTE a manutenção nas
Academias a Céu Aberto instaladas no âmbito do município
de Alto Garças.

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira
(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto
Garças –MT, em 31 de julho de 2017.
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J U S T IFIC A T I V A
Tal solicitação se faz necessária, uma vez que a
prática de exercícios físicos proporcionam maior qualidade
de vida e o uso desse equipamento em locais públicos,
garante acesso a todas as pessoas.
A reforma e manutenção se faz ainda
necessária devido aos aparelhos estarem a céu aberto, em
avenidas, praças e escolas e muitos já apresentam
problema, fazendo tal serviço evitara que os mesmos se
deteriorem evitando assim gastos maiores com compras de
outros aparelhos novos.
Diante do alto fluxo de pessoas que utilizam as
academias, alguns aparelhos se encontram com o parafuso
solto e faltando, sendo necessária a realização da
manutenção para conservar e manter o patrimônio público
em boas condições de uso.
Diante do exposto rogo o apoio dos
nobres edis a presente matéria.
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