
Estado de Sergipe 
Assembleia Legislativa 

INDICAÇÃO NEt5Co 2021 

Autoria: DEPUTADO  IRAN  BARBOSA 

Indico à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Plenário, que seja 
encaminhada Proposição ao Excelentíssimo Prefeito EDVALDO NOGUEIRA FILHO e ao 
Ilustrfssimo Presidente da EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO EMURB, 

ANTÔNIO SERGIO  FERRARI,  solicitando-lhes que seja providenciada a reforma 
das quadras de esportes e dos equipamentos esportivos da Orla de Atalaia, 
localizada na Av. Santos  Dumont,  no município de Aracaju/SE, a fim de 
proporcionar o pleno uso das  Areas  destinadas à prática de esportes. 

Justifica-se esta proposição considerando-se que a orla de Atalaia possui uma 
circulação diária bem expressiva de pessoas atraidas pela beleza local, para visitação 
aos pontos turísticos e para utilizar os espaços destinados a práticas esportivas 
diversas, de forma que, atualmente, estão sendo prejudicadas com a precária situação 
em que se encontram as quadras destinadas aos praticantes de esportes. 

Diante do exposto, solicito o apoio dos colegas deste Parlamento, para a aprovação 
desta Indicação. 

O TEXTO A SER ENVIADO DEVERA CONTER O SEGUINTE TEOR: 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, atendendo ià iniciativa do Deputado  
IRAN  BARBOSA, aprovou a INDICAÇÃO  Ns?  ,6-60 /2021 para que seja encaminhada 
Proposição ao Excelentíssimo Senhor EDVALDO NOGUEIRA FILHO, Prefeito do Município 
de Aracaju e ao Ilustríssimo Senhor ANTÔNIO SERGIO  FERRARI,  Presidente da EMPRESA 
MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 	EMURB, solicitando-lhes que seja 
providenciada a reforma das quadras de esportes e dos equipamentos 
esportivos da Orla de Atalaia, localizada na Av. Santos  Dumont,  no município 
de Aracaju/SE, a fim de proporcionar o pleno uso das  Areas  destinadas 
prática de esportes. 

Sala das Sessões, 27 de Outubro de 2021. 
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IRAN  BARBOSA 

Deputado Estadual 
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