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INDICAÇÃO Nº 095/2014 

“Instalação de Playground no Complexo Esportivo José Ely de Miranda (Zito)” 

 

O vereador é um importante agente político do município, pois representa o poder 

legislativo, que tem como uma de suas funções assessorar o poder executivo no que tange a 

implantação de ideias e projetos para o desenvolvimento da cidade. Assim sendo, visando 

melhorar a qualidade de vida das pessoas, venho pelo presente documento, indicar ao Senhor 

Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que estude com muito carinho junto ao 

Diretor de Esportes, o Senhor Newton Eduardo Teles da Silva, a possibilidade de fazer a 

Instalação de Playground no Complexo Esportivo José Ely de Miranda (Zito). 

 

Justificativa 

 

Em visita ao referido Complexo Esportivo, pude perceber a necessidade de se criar 

uma área de lazer para crianças. Desta forma, enquanto as mães e os pais esperam seus filhos 

em atividades esportivas programadas pela secretaria, os outros filhos que os acompanham 

poderão desfrutar de um espaço voltado para eles. 

 O playground bem estruturado também servirá de espaço alternativo para as famílias 

aos finais de semana, pois em muitas cidades as famílias se encontram nos parques. Portanto, 

é bom sublinhar que o playground será um espaço de lazer e amizade para as crianças.  

Além do playground, acredito ser oportuno, colocar alguns bancos para o conforto e 

bem-estar das mães, dos pais e das próprias crianças. 

Este pedido tão importante para as crianças do município já foi apresentado em maio 

do ano passado, espero que as devidas ações se efetivem, pois a materialização desta 

indicação será salutar para as famílias roseirenses. 

 Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos. 

 Plenário Vereador João Caltabiano, 18 de agosto de 2014. 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor da Indicação 

 

  


