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CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOLVBA 

Unidos Por Uma Aracoiaba Melhor 

INDICAÇÃO 029/18 
A R O V A D O 

EXMA. SRA. PRESIDENTE, ,n n [j ./J)á 
EXMO. SRS. VEREADORES. liWL-Í._L-í-—í—ÍÍ— 

O Vereador infra-firmado, Francisco Rogério Alexandre Felipe, nos termos do 
regimento interno da Câmara Municipal, indica, após ouvido o Plenário, ao Exmo., Sr. 
Antonio Cláudio Pinheiro, Prefeito Municipal, com cópia, requerendo a manutenção e 
reformas da praça com equipamentos para atividade física e quadras de areia e salão no bairro 
Conjunto Cohab, da iluminação, e a reposição construção de alambrados, e demais 
dependências e entorno do terreno. 

Na certeza do atendimento da solicitação, apresento a V. Exa. Protestos de estima 
e elevado apreço. 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, aos 16 de abril 
de 2018. 
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JUSTIFICATIVAS 
Considerando que esta é a Quarta vez que venho requerendo através de indicação 

de Vossa Excelência a manutenção e reforma das quadras e da praça do bairro Conjunto 
Cohab, haja vista que esta solicitação é de grande valia para o desenvolvimento do esporte em 
nosso município. 

Considerando que neste local reúnem dezenas de crianças, jovens, adolescentes e 
inclusive idosos, que vem desfrutando das atividades esportivas, das quais posso citar o 
futebol de salão, futebol de areia, utilizam a quadra para a prática de skate e patins, estão 
utilizando o espaço para treinos, mesmo sem as mínimas condições; 

Considerando que é de fundamental importância as benéficas que o esporte trás 
para o desenvolvimento da criança e até mesmo dos adolescentes, jovens, e que já existem 
outras quadras no nosso município. 

Considerando que a quadra poliesportiva que foi construída no bairro do Conjunto 
Cohab na rua Raimundo Leite Sobrinho, encontra-se completamente abandonada, suja, com 
portões de entrada quebrados, quadra rachada, todos os alambrados destilados e sem traves. 

Considerando também que ao lado dessa quadra tem um campo de futebol de 
areia que está sendo utilizado por diversos munícipes dessa cidade, mas que, com a devida 
urgência deve ser feito alguns reparos urgente, reformas de fundamental importância, como 
por exemplo, na iluminação, construção de vestiários e demais benfeitorias necessárias para o 
local, haja vista que, já existem postes, refletores e alguns cabos necessários para o 
funcionamento. 

Considerando que diversas pessoas que vêm frequentando o local, onde 
desenvolvem suas atividades esportivas diariamente vêm exigem um cuidado especial com o 
patrimônio público, em especial a quadra e o campo de futebol de areia, localizados no Bairro 
Conjunto Cohab na rua Raimundo Leite Sobrinho, requerendo assim a construção de 
alambrados, ao redor da Quadra, campo de área podendo até colocar grama sintética, e toda a 
refonna da parte elétrica, iluminação do campo e da quadra poliesportiva. 

Diante do exposto, indico ao poder Executivo Municipal a colocação de 
alambrados, portões, grades, reparo da iluminação da quadra poliesportiva e do Campo de 
areia, haja vista, que já existem refletores no local. 
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