
ïTrrt ArA -: ir 
' 	a. 	. v.. 

	

'3 	r.rs ÍL 

 

CÂMARA MUNICIPAL DEF 

À  ACARAU 

 

 

2 1 JUN 2022 

INDICAÇÃO N° 076/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadoras. 

INDICA ao Executivo Municipal que promova 
construção de Quadra Poliesportiva na EEIEF João 
Jaime Ferreira Gomes Filho, situada na comunidade 
Lagoa da volta, Distrito de Aranaú. 

Pensando no bem-estar dos alunos da Escola de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental João Jaime Ferreira Gomes Filho, na comunidade e Lagoa da Volta, 
apresento a presente INDICAÇÃO solicitando o empenho da Administração 
Municipal no sentido de construir uma quadra poliesportiva naquela escola. 

Destacamos que a construção de quadra poliesportiva irá promover a prática de 
atividades físicas, promover a inclusão social, o desenvolvimento mental, moral e 
físico dos alunos, bem como, atende aos interesses da Educação Pública. 

Outrossim, a existência de quadra poliesportiva cria um ambiente mais saudável 
para a comunidade e agrega diversos benefícios para todos seus moradores, pois a 
prática de esportes promove o distanciamento das crianças, dos jovens e dos 
adultos do uso de drogas, da violência e da marginalidade. 

Por fim, esclareço que o esporte e o lazer é um direito individual e coletivo 
constitucionalmente assegurado, cabendo ao Poder Público propiciar as condições 
materiais suficientes para a efetivação dessa garantia, incumbindo-lhe, ainda, a 
obrigação de privilegiar as camadas sociais mais carentes e o universo 
populacional compreendido pelas crianças e adolescentes. 

Após o exposto, requeiro à Douta Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, na 
foj,,g,jgjwntal, que se digne em oficiar a Prefeitura Municipal para que construa 

na EEIEF João Jaime Ferreira Gomes Filho, situada na 
da volta, Distrito de Aranaú. 
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