
INDICAÇÃO Nº 22.636/2018

Indicamos ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado  da  Bahia,  Rui  Costa,  para  que  promova  a
revitalização da área poliesportiva do C.S. U - Centro
Social Urbano no município de Camaçari-Bahia.

A  Deputada  Infrafirmada,  nos  termos  do  Art.  n°  139  do  Regimento  Interno  da
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, vem encaminhar, através da Mesa Diretora
desta Assembleia Legislativa, a Indicação ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado  da  Bahia,  Rui  Costa,  para  que  promova  a  reforma/revitalização  da  área
poliesportiva, bem como a criação de uma academia ao ar livre no C.S. U - Centro
Social Urbano do município de Camaçari-Bahia.



JUSTIFICATIVA

Considerando que a reforma/revitalização da área poliesportiva do CSU é de grande
valia para os cidadãos camaçarienses; 

 

Considerando que o Centro Social Urbano se encontra em estado precário e, que ainda
sim  vem  atendendo  a  comunidade  por  meio  de  projetos  inclusivos,  através  de
atividades esportivas como basquete, futsal, futebol amador, aeróbica, jiu-jítsu; 

 

Considerando que a estrutura local  está completamente abandonada,  suja,  com os
portões danificados, quadra rachada e sem cobertura, área de lazer coberta com porta
quebrada, banheiros sem as devidas instalações sanitárias e sem qualquer cuidado
aparente; 

 

Considerando também que ao lado dessa quadra esportiva, existe o campo de futebol
que  vem  sendo  utilizado  pelos  munícipes  dessa  cidade,  para  as  realizações  de
campeonatos  e  torneios,  necessita  com a  devida  urgência  de  reparos,  reformas  e
investimento em iluminação;  

 

Considerando, que para ofertar um serviço de qualidade a comunidade é de suma
importância, o empenho do poder público para reformar, ampliar, iluminar e recuperar o
espaço como um todo; 

 

Considerando que os benefícios acima requeridos fomentarão a agregação social ao
tempo  que  elevará  a  autoestima  da  comunidade  que  vem  sofrendo  com os  altos
índices de violência na região, o pleito é medida que se faz cogente; 

 

Face o exposto, indica esta parlamentar ao Governo do estado, a promoção da reforma
e/ou requalificação da quadra poliesportiva do CSU, bem como, promova a cobertura
da quadra esportiva e a construção e/ou reforma do vestuário e por fim, como o espaço
franqueado que desfruta o CSU à construção de academia ao ar livre. 

 

Aproveito a oportunidade para reiterar os votos de estima e consideração. 

Sala das Sessões, 18 de julho de 2018

Deputado Mirela Macedo
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