
                             
Indicação Nº 01/2021. 
Autor: Vereador Vagner Martins dos Santos. 
Assunto: a) implantação de academia e parquinho infantil na Praça do Bairro da
Bacia; b) Construção de vestiário, arquibancada e fechamento com tela de proteção
em volta do Campo no Bairro Jaqueira. 

O Vereador que subscreve a presente, no exercício de suas prerrogativas
legais e regimentais, e em atenção às justas reivindicações da população do Bairro
Bandeirante,  em  especial  a  área  conhecida  como  “Bacia”  e  também  do  Bairro
Jaqueira, atendidas formalidades regimentais de praxe, INDICA à Mesa, depois de
ouvido o Plenário, seja notificado o Chefe do Poder Executivo Municipal para que
determine ao órgão competente da Prefeitura Municipal as seguintes providências: 

a) implantação de academia e parquinho infantil na Praça do Bairro da Bacia; 

b)  Construção de vestiário, arquibancada e fechamento com tela de proteção em
volta do Campo de futebol no Bairro Jaqueira.

JUSTIFICATIVA 

As  medidas  sugeridas  na  presente  Indicação  refletem  justas  reivindicações  das
populações das áreas destacadas e quando atendidas são propício melhores condições
para prática de atividades físicas e fomentar a otimização do esporte, em especial do futebol
por crianças, jovens e adultos da cidade. 

A  melhoria  do  campo  de  futebol  da  Jaqueira  permitirá  treinamento  e  realização  de
torneios, campeonatos e outros eventos com melhor comodidade para atletas, treinadores e
público  dos  bairros  contemplados  e  outras  localidades  que  poderão  interagir,  com  a
valorização do esporte no Plano Municipal. 

A implantação da academia e parquinho infantil sugeridos no bairro Bacia, sem dúvidas
vai contribuir para melhoria da qualidade de vida das pessoas ali residentes. 

Sala das Sessões Maria José Santana de Oliveira, Itabela-Ba, 12 de fevereiro de 2021. 

VAGNER MARTINS DOS SANTOS 
Vereador   
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