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Indico ao Excelentíssimo prefeito Herzem 
Gusmão, a Sua Senhoria o Senhor Ivan 
Cordeiro, Secretário de Mobilidade Urbana, a 
Sua Senhoria a Senhora Tereza Cristina 
Negreiros T da Rocha, Secretária de Esporte, 
Cultura, Turismo e Lazer, a premente 
necessidade que se faça um estudo para 
construção ou mesmo a cobertura da quadra 
poliesportiva com cobertura, no Bairro Lagoa 
das Flores. 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Herzem Gusmão 
Á Sua Senhoria o Senhor Ivan Cordeiro 
Á Sua Senhoria a Senhora Tereza Cristina Negreiros T. da Rocha 

JUSTIFICATIVA 
A educação fisica nos é de muita importância para um desenvolvimento mais saudável, 
tanto físico como psíquico das pessoas. A falta da prática de esportes, segundo os espe-
cialistas, aumenta os riscos de doenças, provocada pelo sedentarismo, tendo em vista 
que para tal prática de esporte, necessita de local coberto, protegendo de doenças provo-
cadas pela exposição ao sol. Segundo informações fornecidas pelo Centro de Especiali-
dades e Apoio Diagnóstico Albert Sabin (CEADAS), diversos casos prejudiciais a saúde 
tem sido detectados em função da exposição excessiva aos raios solares, inclusive com 
possíveis suspeitas de casos de câncer de pele, dentre outros. Portanto peço que se faça 
um estudo para construção ou mesmo a cobertura da quadra poliesportiva, no Bairro La-
goa das Flores, sendo responsabilidade do município cuidar e zelar das nossas crianças e 
adolescentes que são o futuro desta cidade. 
Desta forma, encaminho a presente indicação, reitero os meus votos de estima e apreço. 

Plenário Vereadora Carmem Lúcia, 08 de Fevereiro 2018 
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