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CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ 

Cada vez mais perto do povo! 
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REQUERIMENTO N° 08/2019 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

etmara Municipal de Cruz 
APROVADO 

Em: {)) I &~ I .,tQ~ 

O Vereador infra firmado, vem, respeitosamente, REQUERER, em 
conformidade e de acordo com o Regimento Interno desta Casa Legislativa, que, 
após ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando 
a realização de obras de construção de um Espaço Society de Areia para a prática 
de atividades físicas de Futebol, Vôlei de Praia, dentre outros possíveis, em local 
próximo à areninha do Preá. 

JUSTIFICATIVA 

É de extrema importância que sejam realizadas obras e melhorias que 
venham em benefício de toda comunidade cruzense. Neste sentido, apresenta-se 
a presente reinvindicação, a pedido dos moradores locais, da construção de um 
Espaço Society de Areia para a prática de atividades físicas de Futebol, Vôlei de 
Praia, dentre outros possíveis, em local próximo à areninha do Preá. 

A comunidade supramencionada carece deste espaço específico para 
esportes com bola em quadra de areia. Ainda mais se considerar a região praiana 
propícia a prática do esporte, vindo a incentivar jovens a praticarem estes 
esportes de grande popularidade no País. Razão pela qual, pedimos em caráter de 
urgência que seja tomada providência para a construção da referida área que 
possam atender o sonho que é tão importante para aquelas comunidades. 

Sendo assim, contamos com a presteza dos órgãos públicos para o 
pronto atendimento dessa solicitação, que é um anseio das comunidades 
mencionadas, oportunidade que, desde já agradecemos em nome daquelas 
famílias que ali residem. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cruz, 29 de março de 2019. 

CARLOS DIAS DOS SANTOS 
VEREADOR 
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