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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

INDICAÇÃO N°.  310  /2018 

Considerando que os problemas educacionais e de Cultura e Esporte e um do 
Bairro Tancredo Neves e uma das metas de prioridade deste vereador abaixo 
assinado; 

Considerando que a necessidade de um Campo de Futebol, com iluminação 
de LED, com alambrados, grama sintética e vestuário a ser implantada no 
Colégio Estadual Quitéria Maria de Jesus, o bairro com mais de 50 Mil 
Habitantes, localizada no bairro Tancredo neves I, onde nossos desportistas do 
nosso bairro e circunvizinhos praticam esportes e campeonatos de grandes 
proporções, encontram se preocupados, pois sua única área de lazer pra 
campeonato e pratica desse esporte foi desativada pra implantação da 
policlínica, pois ah também atende as Escolinhas e Escolas locais pra pratica 
de exercício físico do nosso bairro, Com a implantação desse campo de futebol 
no colégio citado acima ira beneficiar a todos, pois estará aberto pra 
comunidade em geral. 

Considerando que agilidade para a implantação deste Campo desta indicação 
possa ser atendida, pois ira responder aos anseios de um dos Bairros mais 
populoso do Município, atendendo a varias reivindicações da comunidade 
escolar e desportivas da comunidade cidadã daquela localidade. 

O Vereador que o presente subscreve ouvido o Plenário na forma 
regimental, INDICA, Ao Exmo. Senhor Rui Costa — M.D Governador do 
Estado da Bahia, juntamente com o limo. Senhor Secretário de Educação 
Osvaldo Barreto do Estado da Bahia, viabilizem esforços pra a implantação 
deste campo da UEE colégio Estadual Quitéria Maria de Jesus, localizado 
no Bairro Tancredo Neves I, Município de Paulo Afonso, Bahia. 

Sala das Sessões em 23 de abril de 2018. 
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