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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 construção de uma praça pública, com 
quadra poliesportiva, no Povoado Lagoa da Mata. 

JUSTIFICATIVA 

A construção da praça pública no município no Povoado Lagoa da mata, 
no município de Itabaianinha, com uma quadra esportiva, é de grande relevância, vez 
que, o referido povoado, carece de espaço público com estrutura para atender as 
necessidades da população, bem como estimular os moradores dessa localidade a 
praticarem atividades físicas. 

Ademais, além das praças públicas possuírem 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. E sendo estruturada com uma quadra 
esportiva, trará estímulo a população à prática de esportes, tais como, esportes com 
bolas, caminhadas, corridas, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos 
moradores daquela localidade. 

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. 

Desta forma, faz se necessário que a administração pública municipal de 
Itabaianinha, na pessoa do Prefeito, Senhor Danilo Alves de Carvalho, solicitando que 
seja construído uma praça com uma quadra esportiva no Povoado Lagoa da Mata. 

O TEXTO DA INDICAÇÃO DEVERÁ CONTER O SEGUINTE TEOR: 

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, atendendo a propositura 
da Deputada Estadual  KITTY  LIMA, aprovou a INDICAÇÃO N° «J 	/2021, a ser 
encaminhada ao Exmo. Senhor Prefeito de Itabaianinha, Sr. Danilo Alves de 
Carvalho, solicitando a construção de uma praça pública, com 	quadra 
poliesportiva, no Povoado Lagoa da Mata. 
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