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INDICAÇÃO Nº 0477/2019.                               Em, 17 de outubro de 2019. 
 

SOLICITA AO EXMº SENHOR PREFEITO EM 
CARÁTER DE URGÊNCIA A REFORMA DO 
GINÁSIO POLIESPORTIVO VIVALDO 
BARRETO NO BAIRRO JARDIM ESPERANÇA. 

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 
O Vereador que esta subscreve, atendendo tudo o que determina o interesse público, 

INDICA à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Exmo. Sr. 
Prefeito, solicitando em caráter de urgência a reforma do Ginásio Poliesportivo Vivaldo 

Barreto no Bairro do Jardim Esperança no Município de Cabo Frio. 
 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2019. 
 
 

MANOEL MACHADO DE AZEVEDO 
Vereador - Autor 

 
 
JUSTIFICATIVA: 

A presente Indicação tem a finalidade de solicitar à Administração Pública que 
realize as reformas necessárias ao pleno funcionamento do Ginásio Poliesportivo 
Vivaldo Barreto, no Bairro Jardim Esperança. O Ginásio Poliesportivo do Jardim 
Esperança precisa estar funcionando, pois proporcionará a democratização do esporte às 
crianças e adolescentes, que por razões de ordem social, financeira ou qualquer outro 
motivo não tenham acesso ao mesmo. É de conhecimento geral a importância do esporte 
na vida das pessoas, sendo possível por meio do esporte o fomento à integração social, 
ao resgate de valores, ao estabelecimento de regras e à convivência social. 
     Cabe ressaltar que o Ginásio Vivaldo Barreto está localizado em uma área em que 

há muitas crianças e jovens em situação de risco social, os quais, por muitas vezes 

encontram-se à margem da sociedade, seja nas ruas arriscando-se em meio ao tráfico de 

drogas e/ou sujeitos às agressões de todos os tipos. O esporte tem a função de ocupar o 

tempo ocioso e criar vínculos positivos que tragam crianças e adolescentes para uma 

situação de vida mais segura e digna.         

 

 


