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Vila Velha, 27 de março de 2019 

 
 
INDICAÇÃO Nº 117/2019 

 
 
AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA   
 
Adeilson de Souza Santos [Adeilson Horti Super], vereador que a este 

subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, vem respeitosamente a 

V. Exa. Requerer o encaminhamento de expediente, EM FORMA DE 

INDICAÇÃO, AO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL MAX FREITAS 

MAURO FILHO. 

 

O intuito é solicitar que sejam tomadas providências cabíveis em relação à  

Cobertura da Quadra Esportiva Umef Professor Aylton de Almeida, neste 

município. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Realizar uma administração que prima, pela interatividade, respeito e interesse 

comum com as comunidades é fundamental para o exercício da democracia e 

o papel que deve exercer a administração pública, sendo que, é de suma 

importância destacar que não temos dúvidas de que o Poder Executivo 

Municipal tem procurado cumprir efetivamente esse objetivo. 
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A indicação se justifica pelo benefício que esta estrutura ocasionará a escola, 

beneficiando diretamente aos alunos, para a prática de seus exercícios físicos.  

Pois o esporte é uma ferramenta de fundamental importância para a formação 

psicossocial de um cidadão e contribui no processo de inclusão social. 

 

Vale destacar que a cobertura vai amenizar a exposição dos alunos aos raios 

solares. Com o calor excessivo que se apresenta na nossa região sofremos 

muito com a quadra descoberta, sendo que, alunos e professores ficam ao sol 

muito forte com a temperatura chegando a 40° graus e uma sensação térmica 

de 45° graus. Além disso, em dias de chuva as aulas de Educação Física não 

precisarão ser interrompidas. 

 

Neste contexto e apostando na sensibilidade desta Administração Municipal, 

esperamos o atendimento desse justo e democrático pleito.  

 

Atenciosamente, 

 
 

 
Adeilson de Souza Santos 
[Adeilson Horti Super] 
Vereador 
 

 
 
 

 

 

 


