
INDICAÇÃO N.º 103/2021 

 
AUTORIA: VEREADORA CRISTIANA PEREIRA DA SILVA - DEM 

                                                                            

Indica ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal, 
Claudinei Singolano, com cópia ao Secretário Municipal 
de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, Sr. Cléber 
Rezende de Novais, a necessidade de realizar reforma 
do Parquinho Municipal no Bairro Boa Esperança.  

 
Com fundamento no que determina o Regimento 

Interno desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, 
que seja encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Sr. 
Prefeito Municipal, Sr. Claudinei Singolano, com cópia ao Secretário 
Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, Sr. Cléber Rezende de 
Novais, a necessidade de realizar reforma do Parquinho Municipal no 
Bairro Boa Esperança. 

 
                                   Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 
(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças –MT, 07 de 
junho de 2021. 
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J U S T I F I C A T I V A 
 

      Os brinquedos deste parque encontram-se em péssimas condições, estão 

enferrujados, quebrados e oferecendo perigo às crianças que os utilizam. Por 

este motivo, solicita-se que o Poder Executivo, tome as providencias necessárias 

o mais breve possível. 

       Igualmente, também, verificamos a necessidade de trocar toda a areia do 

parque infantil (playgroud). Esta troca é importante, tendo em vista a 

possibilidade de contaminação das areias de parquinhos infantis que poderá 

surgir doenças como alergias, indisposição intestinal (infecção) e até 

contaminação visual por bactérias. 

     O referido parquinho necessita de uma limpeza geral e Revitalização, já que 

normalmente as crianças que brincam no local estão descalças, e a grande 

quantidade de pedras e gravetos acabam ferindo os pés dos alunos. 

      O ato de brincar deve ser um dos principais objetivos da Educação Infantil, 

porque propicia à criança o desenvolvimento das capacidades: motora, afetiva, 

ética, relação interpessoal e inserção social. Ao brincar, a criança tem a 

possibilidade de conhecer o seu próprio corpo, o espaço físico e social, as 

pessoas com as quais ela convive, conquistando autonomia e construindo a sua 

identidade. 

       Brincando, ela também terá oportunidade de aprender conceitos, regras, 

normas e valores e por esse motivo se faz necessária urgente colocação de areia 

no local para solucionar o problema, daquele espaço tão importante para a 

comunidade estudantil. 

 

     Diante do exposto, nessa ênfase solicito o apoio dos nobres edis para a 
aprovação da presente matéria. 

 
     Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira (Pitucha), Edifício Sede 
do Poder Legislativo de Alto Garças – MT, em 07 de junho de 2021.  
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