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REQUERIMENTO Nº 59/2015. Ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Sr. 
Vinícius Carvalho de Araújo. Os Vereadores que abaixo subscrevem, requerem que 
após tramitação regimental e aprovação dos demais Edis, seja enviada a solicitação 
abaixo à Exma. Prefeita Municipal, Sra. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz; - Que o 
Executivo Municipal instale nas Praças Milton Braga, Antonio Braga, Jair Ladeira e nos 
canteiros da Av. Gov. Valadares ( no trecho entre as ruas São José e Arthur Bernardes) 
mesas de alvenaria contendo sobre o tampo da mesma desenhos do “JOGO DE 
DAMA”. JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se deve ao fato de que constantemente 
somos procurados por cidadãos, principalmente aqueles que já estão gozando de sua 
aposentadoria, pedindo a disponibilização deste entretenimento. Sabemos também, que 
a instalação das referidas mesas é uma realidade em diversos outros municípios, e que 
seu custo não é muito alto e a manutenção e conservação é muito fácil. Com toda a 
certeza, atendendo a esta solicitação, o Executivo Municipal estará contribuindo de 
maneira positiva, para que principalmente os nossos idosos, que em muito já 
contribuíram para o crescimento e desenvolvimento de nossa cidade, possam agora ter 
mais um ponto de encontro para desfrutarem de sua justa aposentadoria de uma maneira 
mais divertida e feliz. “Acreditamos que uma abordagem do Executivo junto ao 
Comércio e Indústria local, no intuito de firmarem uma parceria para a execução de tal 
projeto, poderia diminuir os custos de instalação, onde a Prefeitura seria a responsável 
pela execução dos serviços e os parceiros teriam em troca dos gastos com material a 
publicidade estampada nas mesas.” Rio Novo, 26 de Agosto de 2015. Vereadores 
Proponentes: Vinícius Carvalho de Araújo. Sebastião José Esperança. Carlos Alberto do 
Carmo Mattos. Dulcimar Prata Marques.


