
CST ADO DO ESPÍRITO SA.."ffO 

CÂMARA 1\1UNTCIPAL DE GUARAPARJ 
"Uma Câmara para Todos" 

GABINETE VEREADOR 
THIAGO PATERLINI MONJARDIM 

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições 
regimentais e legais, REQUER, após deliberação em Plenário, que se envie 
cópia deste ao Excelentissimo Prefeito Municipal de Guarapari Sr. Edson 
Figueiredo Magalhães, para que não meça esforços para que tome a seguinte 
providência: 

Solicita ao Poder Executivo que inclua no orçamento do 
município ou viabilize recursos para que a Secretaria Municipal de Esporte, 
Cultura e Turismo - SECTUR realize a AQUISIÇÃO DE MOTO AQUÁTICA, 
JET SKI PARA OS GUARDAS VIDAS. 

JUSTIFICATIVA EM PLENÁRIO 

CÃMAAA MUNICtPAL DE GUARAPARI 
GlJAAAPi\Rl-ES 

EM: 03 FEV. ZO'i7 

UNI MONJARDIM 
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JUSTIFICATIVA 

Prezados Vereadores 

Guarapari devido as nossas belas praias é um dos 
balneários turísticos do Estado do Espírito Santo mais procurado em período 
de férias e feriados. 

Com o aumento de pessoas nas praias, apesar dos avisos, 
banhistas por não conhecerem as praias acabam adentrando ao mar são as 
devidas cautelas e são surpreendidos com buracos e correntes marinhas, o 
que acabam sendo vítimas de afogamento. 

Mesmo tendo a presença de salva-vidas nas praias, algumas 
vezes fica difícil realizar o salvamento em razão da distância da vítima. 

Sendo nossa cidade turistica precisamos melhorar a cada 
dia mais os serviços disponibilizados pelo Município para mantermos uma 
qualidade e dar segurança não só os que nos visitas como também moradores 
que frequentam as praias. 

todos. 
Por ser uma proposição relevante, solicito a aprovação por 

THIAGO PATER~ 
Vereador- PMDBI 

• ONJARDIM 

,__ ____ _ 
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