
CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA

INDICAÇÃO

"Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a

implantar uma Mini Areninha no campo de íuíebol

soçaite do Polo de Lazer da Lagoa do Opaia".

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA

Submeto a apreciação de Vossa Excelência ern epígrafe, projeto que bala

da implantação de uma Mini Areninha no campo de futebol soçaite do Polo de Lazer cia

Lagoa do Opaia, situada à Avenida Lauro Vieira Chaves, bairro Aeroporto.

Esperando com aquiescência dos meus pares, em função da importância

do projeto, que será remetida ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Forí:ak;.<:H, a

fim de que, após sua apreciação, re':orne a esta Casa Legislativa em forni» de

mensagem, para que possamos editar ap ovação no referido projeto.

Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza, em {& de janeiro do 2017

Vereador

a z

GR - PSD ! —^

Rua Doutor Thompson Bulcão, 830-Fone (85) 3444-8300-Bairro- Patriolino Ribeiro
CEP: 60310-460 - Fortaleza - CF



CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA

ANEXO l

A INDICAÇÃO N°

i /2017
PROJETO DE LEI N'

"Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a

implantar uma Mini Areninha no campo dc-> íuícbot

soça:te do Polo de Lazer da Lagoa do Opaín"

ACAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA

Ait, 1° - O Poder Executivo Municipal fie;-: autorizado a implantar uma Mini Aremni11^ no
campo de futebol scçaite do Polo de Lazer da L-syoa do Opaia, situado no b;:irto
Aeroporto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ern
contrário.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM
DE JANEIRO DE 201 7.

Vereador BEbHSStáXfUWIOR - PSD

Rua Doutor Thompson Bulcão, 830 - Fone (85) 3444-8300 - Bairro: Patriolíno Ribein
CEP: 60810-460 - Fortaleza - CE



CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA

JUSTIFICATIVA

Levando em conta a situação inadequada de diversos r . r W í i " . - , cie

futebol soçaite desta cidade, reiteramos a importância da medida, qu^ j • ! < : , / • ,i

colocação de gramado sintético em uma praça esportiva situada no entorno ' ! < > '• '"(*> de

Lazer da Lagoa do Opaia. A proposta em destaque visa a requalificar esí^ li|" de

espaço de esporte e lazer, inspirado nc exemplo pautado peias Areninhas.
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unia inovação dentro do atua! projeto ds recuperarão dos campos de subnti • • * , um-*

vez que irá contemplar campos de menor extensão e que comportam intervonv'"" <Je

menor porte, como a construção ou requaiificação de vestiários, e a insMIs^K" ou

requaiificação de redes de proteção e sistemas de iluminação.

Vereador BEN!j™CK?WIOH - PSD


