
INDICAÇÃO nº 107/2022 
 

Senhores Vereadores, 

Senhor Prefeito, 

 

No exercício de suas funções e na forma regimental, o 

vereador que abaixo subscreve 

 

INDICA 

 

Ao Poder Executivo a execução de obras de aprimoramento 

e reparos nos espaços públicos destinados à prática do basquetebol, nomeadamente o que se 

segue: no ginásio de esportes Jirauzão, a realização de novas demarcações e pintura da quadra 

desportiva, de acordo com os padrões oficiais de basquetebol; instalação de duas novas tabelas 

móveis e retráteis, compatíveis com a padronização estabelecida pela Federação Internacional 

de Basquetebol (FIBA), disponibilizando, ainda, um local adequado para armazená-las, 

preservando-as de possíveis danos; instalação de placar eletrônico e de novos refletores para a 

quadra desportiva; execução de reparos e melhorias nas estruturas de vestiários; 

disponibilização de coletes para treinamentos; bem como o conserto da cobertura do ginásio, 

haja vista a grande quantidade de goteiras em dias chuvosos. Já na quadra de basquetebol 

localizada atrás da Secretaria Municipal de Agricultura, a reforma do piso e a melhoria do 

sistema de iluminação. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em atenção a uma relevante demanda formulada pela 

ASSOCIAÇÃO DUVOZINHENSE DE BASQUETEBOL, entidade privada sem finalidades 

lucrativas e que contribui significativamente com o fomento e com o desenvolvimento do 

desporto e do lazer em âmbito Municipal, serve o presente expediente para indicarmos a 

execução das necessárias melhorias e reformas nos principais espaços públicos destinados à 

prática dessa relevante modalidade esportiva em Dois Vizinhos. 

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, outrossim, como medida idônea para a promoção da 

integração social e ao distanciamento dos atletas de comportamentos antissociais ou atividades 

ilícitas, sugerimos para o Poder Executivo que sejam realizadas as necessárias melhorias acima 

referidas, promovendo-se, por conseguinte, o basquetebol duovizinhense.  

Plenário da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos/PR, 

em 30 de maio de 2022.  

 

 

Emerson Dalpasqual 

Vereador proponente 


