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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

 

Este Vereador requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com espeque no art. 96 do
Regimento Interno desta Casa Legisla�va e art. 55, § Ú da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, seja
encaminhada a seguinte INDICAÇÃO ao senhor Prefeito Municipal, sugerindo:

 

A construção de uma Praça com bancos e toda a infraestrutura necessária para o lazer das famílias
pobres que moram na Parada 15 da Lomba do Pinheiro, bem como a revitalização de um campo de
futebol 7 (sete) localizado ao lado do espaço indicado para construção da referida praça, com
cercamento e subs�tuição das traves (goleiras) que estão quebradas, espaço que será u�lizado, por
voluntários da comunidade, como centro de treinamento e escolinha de futebol (sem custo) para as
crianças carentes moradoras daquela localidade.

 

JUSTIFICATIVA
 

Submetemos a apreciação dessa Casa Legisla�va a presente proposição, que visa a construção de uma
Praça com toda a infraestrutura necessária para o lazer das famílias pobres que moram na Parada 15 da
Lomba do Pinheiro, em um espaço localizado na rua 12, bem como a revitalização de um campo de
futebol 7 (sete) localizado ao lado do espaço indicado para construção da referida praça, com cercamento
e subs�tuição das traves (goleiras) que estão quebradas, espaço que será u�lizado, por voluntários da
comunidade, como centro de treinamento e escolinha de futebol (sem custo) para as crianças carentes
moradoras daquela localidade, conforme fotos em anexo.

As praças são espaços públicos onde o laser, a diversão e o esporte não apenas proporcionam a
integração da família na comunidade, mas também contribuem para a melhor qualidade de vida e a
reeducação dos níveis de violência na comunidade.

Importante destacar que a presente proposição tem como obje�vo, para além de uma simples
construção de praça e reforma de um campo de futebol 7 (sete), possibilitar a implementação de
projetos sociais desenvolvidos por moradores voluntários da Lomba do Pinheiro, projetos que visam
es�mular crianças e adolescentes carentes à prá�ca de esportes como ferramenta de inclusão,
desenvolvimento social e de bem-estar psicológico.

Diante do exposto, dada a relevância do presente indica�vo, pedimos o apoio dos nobres colegas para
aprovação dessa proposição de indicação, sugerindo ao Excelen�ssimo Prefeito a construção de uma
praça e reforma de um campo de futebol 7 (sete) na Parada 15 da Lomba do Pinheiro, em um espaço
localizado na rua 12, conforme fotos em anexo.
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Documento assinado eletronicamente por Alexandre Wagner da Silva Bobadra, Vereador(a), em
02/07/2021, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0250692 e o código CRC F6C94308.
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