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Senhor Presidente, Apresento a V.Exa., nos termos do  art.  198 do 
Regimento Interno, a presente Indicação, ao Exmo. Senhor Prefeito de Itabaianinha, 
Sr. Danilo Alves de Carvalho, solicitando a celeridade e conclusão das construções 
e reformas que estão em andamento nas praças do município. 

JUSTIFICATIVA 

A presente indicação visa atender aos inúmeros pedidos da População 
lbaianinhense, vez que suplicam pela celeridade das obras públicas, das quais estão 
inacabadas, de reformas e construções de praças púbicas, que estão paradas já algum 
tempo. Cite-se quem as praças públicas, possui uma grande relevância para o município, 
vez que, carece de espaço público em que os moradores da referida localidade possam 
se socializar. 

Ademais, as praças públicas possui uma função social, nas vidas das pessoas, 
pois é nos respectivos espaços públicos, que oportunizam aos moradores a relaxarem, 
praticar atividades físicas, planejar encontros, ou até mesmo em reunir para um projeto. 
Ou seja, é um local de interações e trocas de ideias, características básicas da vida 
urbana ao ar livre. Além disso, as praças públicas engrandecem a infraestrutura do 
município, vez que, propiciam na qualidade de vida dos respectivos moradores, além de 
servir como ponto de referência. 

Porém, os moradores do Município de Itabaianinha, estão impossibilitados de 
usufruir dos espaços públicos, haja vista que, as reformas das praças públicas, estão se 
arrastando, sem qualquer previsão de sua conclusão. Necessitando assim, que seja dado 
celeridade e conclusão das construções e reformas, a fim de que a própria população 
possa usufruir e obter melhor qualidade de vida. 

Desta forma, faz se necessário que a administração pública municipal de 
Itabaianinha, na pessoa do Senhor Danilo Alves de Carvalho, solicitando a celeridade 
e conclusão das construções e reformas que estão em andamento das praças 
públicas. 

O TEXTO DA INDICAÇÃO DEVERÁ CONTER O SEGUINTE TEOR: 
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A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, atendendo a propositura 
da Deputada Estadual  KITTY  LIMA, aprovou a INDICAÇÃO N°  Cal/ /2021, a ser 
encaminhada ao Exmo. Senhor Prefeito de ltabaianinha, Sr. Danilo Alves de 
Carvalho, solicitando a celeridade e conclusão das construções e reformas que 
estão em andamento nas praças do município. 

10 Sala das Sessões, 22 de Novembro de 2021  
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