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Indicação Nº64/2019 

RE CEBI ü OHI GINAL 
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Olr11 tor Aôminh1lrativo 

Deyvison Silva Barbosa Andrade, Vereador com assento na Câmara de 

Vereadores do Município de Caetité, do Estado da Bahia. Indica ao Exmo. Sr. Prefeito de 

Caetité, Aldo Ricardo Cardoso Gondim, a premente necessidade de proceder com a poda 

de todas as árvores e plantas da Praça Rodrigues Lima (Praça da Feira Velha), neste 

9 município, na oportunidade, vem a solicitar a reposição da areia na quadra de Futevôlei, 

como também a melhoria da iluminação adequada da área, para melhor aproveitamento 

dos que ali praticam seus esportes. 

-

Justificativa 

Justifica-se a presente indicação tendo em vista que a Praça Rodrigues Lima, 

conhecida como (Praça da Feira velha) é um local bastante utilizado, de grande 

importância para todos. Sendo muito frequente o movimento de pessoas que fazem 

caminhadas, e práticas esportivas em · geral. Sendo assim precisa dessa melhoria em 

caráter emergencial, acrescentando areia na quadra de futevôlei, bem como melhorar a 

iluminação do local, de uma forma geral, para que todos possam praticar seus treinos 

também a noite. Concluindo assim, com a poda das árvores e plantas do local, para que 

não continue prejudicando a iluminação do local. A melhoria solicitada vem de encontro 

aos anseios da população, na qual poderão ter um local para praticar esportes com 

qualidade. 

Sala das Sessões, em 09 de Abril de 2019 
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