CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Estado da Bahia
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso
INDICAÇÃO N°. 2-13 / 2018
Considerando que os problemas de esporte e lazer da nossa da Cidade de Paulo Afonso é
uma das metas de prioridade deste vereador abaixo assinado;
Considerando Conforme prometido aos desportistas da cidade e região no dia 20 de Abril do
ano corrente, estamos encaminhando a pedido essa indicação, pois foi prometido pelo Exmo.
Sr. Governador Rui Costa, onde os praticantes nessa área de esporte estão bastante
esperançosos na promessa de recebimento do campo de futebol conforme conversado em
publico, na desativação do campo no CSU, pois ouve a promessa de que o mesmo seria
realocado para o Colégio Estadual Democrático Quitéria Maria de Jesus, onde ouve essa
visita e deu esperança aos desportistas na construção, e os mesmo estão cobrando nos
meios de comunicação;
Considerando que o futebol de campo é uma modalidade esportiva muito praticada no
mundo, Mais especificamente no Brasil, se faz presente em todas as classes sociais,
mexendo com o emocional de inúmeras pessoas, seja como torcedor ou praticante, A prática
do futebol de campo pode trazer benefícios tanto para a sociedade como para o individuo. Na
sociedade, pode ser um agente transformador contribuindo para a socialização de pessoas,
inclusão social e diminuir o tempo ocioso de muito jovens e adultos que vivem a mamem da
sociedade. Para o individuo, pode contribuir com a qualidade de vida, trazendo melhorias na
saúde física, mental e social das pessoas.
O Vereador que o presente subscreve ouvido o Plenário na forma regimental,
INDICA, Ao Exmo. Senhor Rui Costa — M.D Governador do Estado da Bahia, juntamente
com o secretário Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) limo. Sr. Vicente
Neto do Estado da Bahia viabilizem esforços para construção do campo de futebol no
Colégio Estadual Democrático Quitéria Maria de Jesus, Localizado no Bairro Tancredo
Neves I, Paulo Afonso Bahia.
Sala das ssões em 30 de maio de 2018.
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