PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ AUGUSTO MOURA DE ANDRADE
24 de maio de 2021
“Indica a construção de um Centro Desportivo Integrado no
município de Araci para o desenvolvimento de atividades
esportivas e sociais”.
INDICAÇÃO Nº 022/2021
Apresento aos meus pares, com base no art. 129, inciso I do Regimento Interno, a
presente Indicação a ser encaminhada a Excelentíssima Prefeita, para que o Poder
Executivo realize os estudos e adequações orçamentárias a fim de viabilizar a
construção de um Centro Desportivo Integrado no município de Araci.
JUSTIFICATIVA
O direito ao esporte e ao lazer está garantido na Constituição Federal e efetivá-lo é um
dever do poder público através de seus representantes eleitos. Sabe-se que numa sociedade
onde práticas desportivas são incentivadas a população se sente melhor e isso contribui até
mesmo para a diminuição de índices de criminalidade. Acredito que se o município de Araci
tiver um local apropriado para a prática das mais diversas atividades desportivas isso
incentivará a população, principalmente os mais jovens e será um marco de uma gestão
comprometida com a qualidade de vida dos aracienses.
Neste sentido, proponho a indicação acima sugerindo que o Poder Executivo realize os
estudos e adequações orçamentárias e verifique a possibilidade de construir, na sede do
município, um Centro Desportivo Integrado que atenda as mais diversas modalidades
esportivas: futebol, voleibol, judô e outras. Nesse espaço também será útil desenvolver
atividades tais como aulas de música, dança e outros jogos como o xadrez.
Para o atendimento desta indicação, indico também que o Poder Executivo poderá
verificar junto aos órgãos dos governos federal e estadual a possibilidade de firmar parcerias a
fim de que esta importante ideia seja concluída com a maior brevidade possível. Solicito a
compreensão dos meus colegas para aprovar esta indicação e também a sensibilidade da
senhora prefeita para que veja esta demanda como prioridade para Araci.
Atenciosamente,
José Augusto Moura de Andrade
Vereador
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