CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
SÉRGIO APARECIDO SIQUEIRA, Vereador abaixo
assinado, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,

CONSIDERANDO que o lado externo do Ginásio
de Esportes Isaac Jabur “Macacão”, que está localizado paralelo
a Rua Presidente Castelo Branco, é praticamente inutilizado;

CONSIDERANDO

ser

fundamental

para

o

bom

desenvolvimento de crianças, jovens e adolescentes a prática de
atividades físicas;

CONSIDERANDO

que

vários

jovens

e

adolescentes porecatuenses usam o skate como ferramenta para a
prática de esporte, porém, pela falta de um local apropriado
acabam

utilizando

locais

inadequados,

como

a

Praça

Padre

Calógero Gaziano, Praça da Bíblia, e ruas em geral, fato que vem
gerando desconforto em alguns munícipes;

CONSIDERANDO por fim que o Poder Executivo
Municipal deve incentivar crianças, jovens e adolescentes, a
praticarem

esportes

nas

mais

amplas

e

diversas

modalidades

possíveis;

CONSIDERANDO ainda a existência de recursos
(Estaduais e Federais) direcionados aos Municípios, referente a
programas que visam incentivar a implantação e modernização de
infra-estrutura para esporte e lazer;

Rua Barão do Rio Branco, 344 – Caixa Postal 87 - CEP: 86160-000 – Porecatu/Paraná - (043) 3623.1309

CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
CONSIDERANDO por fim que a construção de uma
pista de skate não requer grandes investimentos, em relação aos
seus imensos benefícios;

Apresenta à judiciosa apreciação da Colenda
Câmara de Vereadores, a seguinte

INDICAÇÃO N.º

014/2011

SUGERE ao Senhor Prefeito estudo no sentido
de construir uma ampla pista de skate na lateral externa do
Ginásio de Esportes Isaac Jabur “Macacão”, que fica paralela a
Rua

Presidente

Castelo

Branco,

atendendo

assim,

antiga

reivindicação popular.

Certo do acatamento da presente pelos nobres
edis, apresenta aos pares suas homenagens.

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2011.

SÉRGIO APARECIDO SIQUEIRA
VEREADOR
apoiamento:
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