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A Prefeitura Municipal de Anápolis
Gabinete do Prefeito Roberto Naves

Que seja enviado Ofício de Indicação  ao
Senhor  Prefeito,  sugerindo a  construção
de uma praça esportiva com campo society
sintético  iluminado  na  área  pública  em
frente do endereço Rua Walter Silva dos
Santos, Q.47, L.25, Setor Sul, III etapa.

Excelentíssimo, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Anápolis:

Indico nos termos do Art. 88,  § 1°,  alínea i, do Regimento Interno desta Casa de
Lei, que seja enviado Ofício de Indicação a Prefeitura Municipal de Anápolis, Gabinete do
Prefeito Roberto Naves indicando a construção de uma praça esportiva com campo society
sintético iluminado na área pública em frente do endereço Rua Walter Silva dos Santos,
Q.47, L.25, Setor Sul, III etapa.

JUSTIFICATIVA

                         
A construção de uma praça esportiva trará maior qualidade de vida à população

que terá um local apropriado para realizar suas atividades esportivas e concomitantemente
conduzirá a aqueles moradores uma melhoria na saúde, agregando benefícios à comunidade
e  a  possibilidade  de  envolver  jovens  e  crianças  em  atividades  esportivas  e  de  lazer,
intencionando assim afastá-los das drogas, violência e marginalidade.  

    O esporte se destaca como elemento de integração social e viabilizar o incentivo
a  prática  esportiva  criando  um  artifício  de  valorização  da  autoestima  pessoal  de  cada
cidadão, incentivando-os à educação e melhoria de sua formação pessoal é o objetivo desta
indicação. 

 Ainda,  considerando  não  existir  nenhum equipamento  para  atender  atividades
esportivas, recreativas é que é feita a indicação de uma praça esportiva para aquele local.



Portanto, o objetivo da construção da quadra em questão é fazer com que as
crianças, jovens e adultos da comunidade possam praticar as mais diversas modalidades de
esporte, provendo assim a recreação e a formação praça esportiva.

 

Anápolis, 10 de janeiro de 2018.

                                                           Jakson Charles              
                                                   Vereador - Líder do Prefeito


