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REQUERIMENTO N° n J J /2021

Sumula: Solicitação da recuperação das
estradas do Município de Bocaina - PI.

o Vereador Domingos Sávis de Macêdo, que o presente subscreve, no uso
das competências que Ihes são conferidas pelo mandato, e de acordo com as
atribuições regimentais, previstas no Art . .223, inc. VII e 312 inc. 111, todos do Regimento
interno desta Casa vem requerer o seguinte:

I - Requer, Ao Sr. Prefeito Municipal, que seja, feito à recuperação de todas as
estradas vicinais do Município de Bocaina - PI.

11 - Requer ainda, a Mesa Diretora, que após ser discutido pelo Plenário desta casa
seja encaminhado cópia deste requerimento ao Sr. Prefeito Municipal de Bocaina - PI.

Sala das Sessões de Bocaina, 04 de setembro de 2021.
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JUSTI FICATIVA

A Justificativa desse requerimento se dar pela necessidade de recuperação
e melhorias das estradas deste Município, que se encontram em péssimo estado de
conservação sendo que, em alguns trechos as mesmas se encontram quase
intrafegável.

Sala das Sessões de Bocaina, 04 de setembro de 2021.
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Requerimento nOO J O 12021

Súmula: Reforma da quadra de Esportes

localizada no Povoado Nova Varjota.

Eriberto da Silva Araújo, vereador com assento nesta Câmara Municipal, vem

com o devido respeito e acatamento, solicitar a Mesa Diretora que este requerimento

seja apresentado para julgamento do Plenário desta Corte Legislativa e, que depois, se

faça o devido encaminhamento ao Chefe do Poder Executivo Municipal, para que este,

de acordo com as suas prerrogativas, tome as medidas necessárias , no sentido de

providenciar:

OBJETO DO REQUERIMENTO: Reforma da Quadra de Esportes, localizada no

Povoado Nova Varjota.

JUSTIFICATIVA:

Senhora Vereadoral 1 Senhores Vereadores, o presente requerimento tem como

objetivo; solicitar a reforma da quadra esportiva do Povoado Nova Varjota, Zona rural

desta cidade. A mesma encontra-se com a estrutura física comprometida, necessitando

de serviços de reparo nas arquibancadas, pintura, instalações elétricas, entre outros

serviços.

A atual situação compromete as atividades realizadas em suas dependências ..
A reforma da quadra esportiva será de grande valia para os cidadãos da localidade, pois

terão um local devidamente apropriado para a prática esportiva.

Destaca-se ainda, que as atividades esportivas são práticas saudáveis que previnem e

até tratam doenças, distúrbios e muitos outros problemas de saúde.
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Além do bem físico, um local apropriado para prática de esportes incentiva a população

a praticar atividades físicas, resultando também no bem social, já que promove a

integração da sociedade

Com isto, agradecemos e rogamos que o nosso pedido seja agraciado pelo Executivo
Municipal.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Socaina- PI

de Setembro de 2021.

Eriberto da Silva Araujo - Seto

Vereador
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