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               SENHOR PRESIDENTE

O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência,     que na forma     regimental, e
após ouvido o Douto Plenário e, se aprovado, esta casa Legislativa encaminhe   e   solicite ao
Poder Executivo, a presente indicação para “Construção de Praça Pública  com      Área de
Lazer, Parque Infantil e Academia ao Ar Livre” ao lado do Posto de Saúde    e Escola Tuiuti,
sito a BR 101, Bairro Arroio das Pedra, Distrito do Aguapés, neste município.   

                                                                         

                                                                         JUSTIFICATIVA 

As  praças  públicas  são  espaços  amplos,  arejados,  salubres  e  favoráveis  ao  encontro,  à
sociabilidade, descanso e ao lazer, além de servirem de locais de entretenimento às crianças e
adultos, sem contar os benefícios proporcionados à saúde dos moradores do bairro. 

Junto à praça, solicitamos ainda a aquisição de playground, destinado às crianças, uma vez
que nesse “meio” tecnológico em que vivemos, muitas vezes, as brincadeiras vão se tornando
cada dia  mais  obsoletas.  No entanto,  sabemos  dos  benefícios  que elas  trazem às  crianças,
como:  socialização;  melhora  na  coordenação  motora;  crianças  mais  saudáveis  devido  aos
exercícios físicos; aumento no desempenho escolar, entre outros.

A  implantação  de  Academias  ao  Ar  Livre  visa  estimular  a  comunidade  o  acesso  a
equipamentos que propiciem o desenvolvimento e prática dos exercícios físicos, objetivando
melhorar a qualidade de vida e levar a uma vida mais saudável.

Considerando que é responsabilidade do município a instalação, conservação e manutenção
dos bens públicos de interesse da coletividade.  

Esperamos contar com a sensibilidade da Administração Municipal, a fim de que atenda
esta solicitação o mais breve possível, haja vista ser uma reivindicação dos munícipes local.

Certo  da  atenção  ao  exposto  e  manifestação  pública,  desde  já  agradeço  e  coloco-me a
disposição para maiores esclarecimentos.
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“Sempre jogando limpo com 
Osório”



      Sala de Sessões, 05 de Julho de 2022.                                         

         

Luis Carlos “Coelhão” Aliardi

       Vereador - PDT 
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