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O Vereador que a presente subscreve, em conformidade com o texto regimenta , 

indica a Mesa Diretora para que depois de ouvido o soberano Plenário, que envie expediente ao 

• Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Sr. Derlei João Delevatti com cópia a Secretária de 

Juventude, Esporte e Lazer de Porto Murtinho, a Sra. Rosana Augusta Delvalle solicitando a seguinte 

providência: 

• A possibilidade de viabilizar a implantação de  urn  bebedouro e um chuveiro na 

orla da quadra de areia de vôlei em frente à prefeitura, para atender a demanda 

dos frequentadores do local, em especial aos que praticam o Vôlei de Areia e 

outras atividades físicas no local. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores. 

A solicitação em tela tem por objetivo atender aos munícipes de forma em geral, 

pois com a instalação do bebedouro e do chuveiro melhorará o bem estar da população, pois de forma 

gratuita, a prática esportiva e do lazer, proporciona uma vida mais saudável a todos, pois além das 

atividades físicas também se tornará um lugar mais confortável tendo um lugar para as necessidades 

básicas, bem como as crianças ficarão no parquinho com segurança enquanto seus pais ou responsáveis 

praticam esportes. 

Por sentir pertinente a solicitação, peço o apoio de todos os Vereadores para sua 

aprovação e pronto atendimento por parte da Secretária Municipal. 

Sala de Ses)ões, 04 de Dezembro de 2018. 
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Sérgio Luiz Bacha 
Vereador — PDT 
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