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INDICA  AO  CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL,  A
NECESSIDADE  DE  REALIZAR  MELHORIAS  NA  SEDE  DA
COMUNIDADE  SÃO  SEBASTIÃO.

Com fundamento no que preceitua o Artigo 85 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
requeiro  à  Mesa,  após  ouvir  o  soberano  Plenário,  seja  encaminhado  este  expediente
indicatório ao Exmo. Senhor Jakson de Oliveira Rios Júnior,  Prefeito Municipal,  visto a
necessidade de atendimento da presente proposição.

“JUSTIFICATIVA”

A Associação da Comunidade São Sebastião vem realizando um trabalho de reativação da sede da Comunidade,
onde será necessário terminar a construção de um barracão, construir uma quadra de areia e revitalização do
campo de futebol.  Apesar de poder contar com a contribuição de seus sócios, a contribuição ainda não o
suficiente para realizar todos esses serviços, então queremos solicitar a Administração Municipal a contribuição
no  sentido  de  disponibilizar  maquinários  para  a  realização  destes  serviços.  Tais  demandas  consistem  na
preparação dos terrenos da quadra de areia e do campo de futebol Society; colocação de traves do gol e redes;
iluminação do campo de futebol e da quadra de areia; colocação de areia e grama para o campo de futebol. A
Diretoria da Associação pediu a elaboração de um projeto onde consta todo o propósito (em anexo).

O propósito desta indicação é dar mais conforto e lazer aos moradores desta comunidade que é formado por
pequenos produtores rurais e necessitam de um espaço deste para se confraternizarem em coletividade.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em  de 19 novembro de 2021.
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