
INDICAÇÃO nº 093/2022 

 

Senhores Vereadores, 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

No exercício de suas funções e na forma regimental, o 

Vereador que abaixo subscreve 

 

INDICA 

 

Ao Poder Executivo que realize a ampliação e reforma da pista 

de skate localizada na Praça do Bairro Nossa Senhora de Lourdes, construindo novos obstáculos 

e rampas feitas em concreto e/ou alvenaria, com a finalidade de melhor atender as demandas da 

comunidade praticante desse esporte em âmbito Municipal.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em atenção a uma relevante demanda formulada por diversos 

jovens adeptos da prática de skate no Município de Dois Vizinhos, serve o presente expediente 

para indicarmos a ampliação e a reforma da pista de skate localizada na Praça do Bairro Nossa 

Senhora de Lourdes. 

Isso porque, embora a atual pista de skate existente naquela 

localidade tenha sido construída há pouco tempo, suas rampas e obstáculos são atualmente feitos 

em madeira e já se encontram bastante deteriorados em virtude das ações climáticas, prejudicando-

se, assim, a prática regular desse esporte em âmbito local.  

Nesse sentido, especialmente considerando que se trata de um 

dever do Estado fomentar práticas desportivas, como direito de cada um, ao passo que se trata de 

um dever deste Município zelar pelo patrimônio público local; bem como que o esporte, por sua 

função social, se consubstancia em um relevante mecanismo de efetivação dos direitos 

fundamentais à saúde e ao lazer, essenciais para se garantir o bem-estar e a plena qualidade de vida 

dos nossos munícipes, servindo, também, como medida idônea para a promoção da integração 

social e ao distanciamento dos atletas de comportamentos antissociais ou atividades ilícitas, 

indicamos para essa Administração Pública que sejam realizadas as necessárias melhorias e 

reformas na pista de skate do Bairro Nossa Senhora de Lourdes. 
Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos/PR, 

em 13 de maio de 2022. 

 

 

Juarez Alberton 

Vereador 


