
 

 

 

INDICAÇÃO Nº 009/2018 

 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores. 

 

Os Vereadores firmatários, no uso de suas legais e regimentais atribuições, em atenção 

à função constitucional que à Câmara é imposta, de assessoramento ao Poder Executivo na 

Administração do Município, vêm, perante V. Exa. e seus nobres Pares, apresentar esta 

INDICAÇÃO com o objetivo de sugerir ao Poder Executivo a adoção da seguintes medidas: 

 

- ampliação do centro comunitário da Comunidade Mãe Rainha através da construção 

de uma cozinha maior, pois, a existente hoje é muito pequena gerando dificuldades no 

trabalho de preparação da festa da comunidade; 

- Reforma da Quadra de Esportes de Areia principalmente colocando mais areia e 

consertando o cercado que se encontra muito danificada; 

- Construção de um abrigo na parada de ônibus para os estudantes vindos 

principalmente da Linha das Canoas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que essas demandas foram solicitação da comunidade da Mãe Rainha 

na Audiência Pública realizada no dia 16 de julho de 2018, pela Câmara de Vereadores, no 

Centro Comunitário da Comunidade; 

Considerando que investimentos nas áreas das demandas da comunidade estão 

previstas no Orçamento para este exercício de 2018; 

Considerando que a demanda da ampliação da cozinha do centro comunitário é 

urgente, pois em dias de festa, segundo relatos dos moradores, algumas tarefas são feitas na 

parte externa do salão devido a falta de espaço, o que gera muitos transtornos; principalmente 

se estiver chovendo; 

Considerando que a demanda da reforma na quadra de esportes é necessária, pois a 

tela do cercado esta em péssimas condições e tem pouca areia, o que causa desconforto aos 

esportistas, principalmente quando ocorrem quedas, sendo que está praticamente no chão 

duro, podendo ocorrer lesões, já que uma das funções da areia e amortecer essas quedas; 

Considerando que a demanda  de construção de do abrigo para os estudantes tem por 

objetivo protege-los das intempéries climáticas, visto que estão exposto aos Sol, Chuva, 

Vento e frio, pois hoje inexiste qualquer tipo de estrutura com essa finalidade no local; 

Por fim, é importante salientar da importância de apoiar as comunidades do interior, 

que estão diminuindo cada vez mais sua população, já que muitas pessoas abandonam o 

campo, por falta de incentivos, então ajudando as Comunidades, o Poder Público está  



 

 

 

contribuindo para o desenvolvimento da Agricultura, que é a principal atividade do nosso 

município.  

 

Câmara Municipal de Pinhal Grande, Sala de Sessões, 23 de julho de 2018. 
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