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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Câmara Municipal de Aracruz 

               

 

INDICAÇÃO Nº---------/2018 

 

 

 
EXMº SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ. 
 

 
O Vereador Signatário, com assento nesta Casa Legislativa e no uso de suas Atribuições 
Regimentais, requer a Vossa Excelência, com fundamento no Art. 102, Parágrafo 
Único, combinado com Art. 106 Inciso II do Regimento Interno, que seja 
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a seguinte indicação: 
 
 
 
 

INDICAÇÃO 
 

 

INDICO AO EXMº SR. PREFEITO, que providencie junto à Secretaria responsável, a 
reforma dos equipamentos da praça e campo de Society Sinval Quirino em Barra do 
Riacho.  
 

JUSTIFICATIVA: 

 

Esta indicação se faz necessária devido aos riscos em que estão expostas as crianças da 

comunidade da Barra do Riacho que utilizam a Praça de Lazer e Esportes Sinval Quirino.   

Na praça, os equipamentos de ginastica e os brinquedos das crianças estão deteriorados e 

quebrados além de corroídos pela maresia local necessitando urgentemente de 

manutenção e pintura. Tal corrosão ocasionou a quebra de alguns equipamentos 

colocando em exposição ferros pontiagudos que podem machucar ou ocasionar lesões nas 

crianças além do risco de transmissão de doenças como TÉTANO e etc. 

No campo de futebol Society, as placas da grama sintética estão se soltando, as traves 

estão corroídas pela oxidação, as telas do alambrado estão rasgadas e os bancos de 

reservas quebrados e sem cobertura. Além do exposto é necessário o aumento na altura 

do alambrado no campo de futebol Society bem como a cobertura do mesmo com rede de 

proteção, pois é constante a quebra de Eternit nas casas situadas no entorno do campo 

causando prejuízos aos referidos moradores. São constantes as reclamações feitas pelos 

moradores vizinhos, que tem seus quintais invadidos por jogadores que necessitam pegar 

as bolas que ultrapassam o atual alambrado em decorrência da sua altura ser insuficiente 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Câmara Municipal de Aracruz 

para o fim a que se destina. Este Vereador assim como as Associações e moradores da 

Comunidade da Barra do Riacho, já estão exaustos de solicitações e apelo aos 

responsáveis pela reforma e manutenção dos Equipamentos Públicos onde, em meio à 

decrescente fase da economia Brasileira, se vê o descaso com o Patrimônio Publica e pior, 

o alto custo que se dará para fazer a reforma de toda a praça o que poderia ser 

minimizado se houvesse uma manutenção preventiva adequada e pessoas contratadas 

para organizar e cuidar do patrimônio Público. Diante de tais justificativas tais situações 

não merecem prosperar.  

 

Neste contexto e apostando na sensibilidade desta Administração Municipal, esperamos o 
atendimento desse justo e democrático pleito. 
 
 

 

 

 

 

 

Aracruz, 15 de Outubro de 2018. 

 

PAULO FLAVIO MACHADO 

VEREADOR 

        

 

 

 

 

 


