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REQUERIMENTO N° 013/2021 - Gb. Ver. FLD 
Abaiara Ce 01 de Março de 2021 
Autor : Vereador FRANCISCO LIVINO DINIZ 
Co- autores: Ricardo Leite de Figueiredo, José Tavares de Lucena e Geraldo Gislasio 
Sampaio 
Assunto : Construção de Quadra Esportiva (Bairro Areais e Serra da Maozinha) 

Ao. 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Abaiara 

Na qualidade de representante desta augusta casa Legislativa, EU 
FRANCISCO LIVINO DINIZ e meus colegas edis, co-autores sempre apoiando 
e reforçando as nossas solicitações com o único objetivo de proporcionar 
a estas comunidades o bem estar, sempre prezando e obedecendo as 
normas regimentais desta casa Legislativa. 

Desta forma apresento a vossas excelências a referida 
proposição para que possam ser realizados estudos e projetos junto aos 
setor competente e ao setor de engenharia do município, quanto a 
implantação e construção de 02 Quadras esportivas sendo uma na 
localidade do Bairro Areais, a fim de proporcionar aos nossos jovens e 
adultos a pratica do esporte e lazer, esporte é saúde , inclusive o bairro 
Areais o município adquiriu um terreno que se encontra a disposição da 
municipalidade.. A outra é na Serra da Maozinha o setor público pode 
adquirir junto aos proprietários uma parte de terra para construção desta 
tão importante obra. 

Estarei solicitando esta obra para todas as localidades do 
município, a final é nosso trabalho, e para que tudo isso aconteça é preciso 
que a municipalidade dê especial atenção. Nós vereadores estaremos 
sempre a disposição na Câmara para aprovar qualquer matéria que venha 
beneficiar a população. 
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Certo de que vossa excelência dará especial atenção desde já os 
meus sinceros agradecimentos de estima e alta consideração. 

AtPncios ente 

ch./vo 
Franci o Livino Diniz-, 

Vereade,r Autor 

Exmo. Sr. 
Afonso Tavares Leite 
Prefeito Municipal de Abalara 
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Secretario de Obras 
José Alann Gonçalves 


