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Requerimento ne 121/2022.
Autor: Ver.  Bruno Medeiros Quaresma, Junil Ramos Far

Corrêa, Eliomar Cruz da Silva e Márcio de Casroarns

Assunto: Que o executivo municipal possa firmar convênio com a Associação
Beneficente Duck Handebol -Moju", com sede no ramal dos Paranaenses,
rua Arauai - bairro Novo Horizonte, Moju, para fornecimento da
alimentação para os atletas através do programa da merenda escolar.

Senhora Presidenta,

Senhores(as) Vereadores(as).

Requeremos na forma regimental ouvido o Douto Plenário que seja encaminhado cópia
deste requerimento ao executivo mmunicipal, solicitando que o mesmo possa firmar
convênio com a Associação Beneficente Duck Handebol -Moju", com sede no ramal
dos Paranaenses, rua Arauai - bairro Novo Horizonte, Moju, para fornecimento da
alimentação para os atletas através do programa da merenda escolar.

Justificativa

A Associação Beneficente Duck Rander-Moju, é voltada inteiramente à crianças Jovens e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, e atende dezenas de crianças e
adolescentes de todos os bairros de nossa cidade.

Através do esporte, especialmente a prática do handebol, a Associação vem conseguindo
realizar um exemplar trabalho social com nossos jovens, inclusive sendo reconhecido
nacionalmente, e sua equipe de handebol já conseguiu conquistar diversas medalhas em
várias categorias.

Esse trabalho que iniciou com o esforço pessoal do Professor Fabricio Luis de França, que
com recursos próprios consegui adquirir uma área e construiu uma quadra onde hoje
atende esses jovens.

Apesar de contar com pouco apoio, o trabalho vem sendo desenvolvido de forma brilhante,
e nesse sentido, apresentamos a presente solicitação, para que o executivo municipal, possa
firmar convênio com a Associação, para que possa ser disponibilizada através do
programa da merenda escolar uma alimentação que possa atender os jovens que são
atendidos pela Associação.

Pelo acima exposto solicitamos ao executivo municipal que possa atender nossa
reivindicação.j
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