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INDICAÇÃO Nº 011/2019 

Exmo. Senhor Presidente, 

Senhores (as) Vereadores (as).  

 

 

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO E FRANCISCO CARLOS SAMPAIO 

PORTELA, vereadores com assento nesta Casa de Leis, vem mui respeitosamente, com lastro no 

artigo 87 do Regimento Interno desta casa Legislativa, indicar ao Exmo. Prefeito municipal, Sr. 

Antonio Nonato Lima Gomes, através do órgão competente a construção de um calçadão com pista 

de caminhada e arborização nas proximidades do ginásio de esportes Raimundo Garcia de 

Mesquita, no bairro nossa senhora de Fátima, no município de São José do Divino, Piauí. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nobres vereadores, a indicação que submetemos à presença do excelentíssimo 

prefeito municipal é de fundamental importância para a promoção da saúde da população 

Saojoseense. Especialistas no assunto assinalam que a prática da caminhada traz benefícios como 

melhoramento da circulação sanguínea, diminuição dos riscos de problemas cardíacos, diminuição 

da ansiedade e o estresse, redução da pressão sanguínea e níveis de colesterol no sangue, evita o 

aparecimento da osteoporose, combate o diabetes, aumenta a imunidade do organismo, etc. 

Conforme conhecimento de vossas excelências, a população de nossa cidade, há 

muito tempo tem aderido à prática da atividade de caminhada, reconhecendo sua importância, 

sobretudo nos aspectos preventivo e de promoção da saúde. Ocorre que a via mais comum para a 

prática da caminhada tem sido a PI 311, o que tem despertado nossa preocupação, enquanto 

vereadores, sobretudo, como praticantes da atividade de caminhada. 

A PI 311, senhores vereadores apresenta inúmeros pontos negativos que 

desestimulam a prática da caminhada, sendo, dente outros: não possui acostamento; é estreita; 

apresenta inúmeros buracos, em toda extensão, mormente no trecho utilizado pela população. Ao 

pesarmos essas variantes, torna fácil a compreensão dos perigos que nossa população corre ao se 

arriscar na caminhada, como o risco de ser alvejada por veículos em decorrência das condições 

físico-estruturais da referida PI. 

A par dos fatos, propomos ao senhor prefeito, esforços junto a órgãos competentes 

no sentido da viabilização financeira para a construção de um calçadão com pista de caminhada e 
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arborização nas proximidades do ginásio de esportes Raimundo Garcia de Mesquita, no bairro nossa 

senhora de Fátima. Na condição de vereador, estaremos nos ombreando nesse sentido e pleiteando 

junto a autoridades políticas a consecução de verbas de forma a dar cabo ao proposto. 

Creditamos que o local à qual propomos, seja ideal por várias razões, sendo que o 

terreno já pertence ao município e ainda por conta de que já abriga um ginásio de esportes e uma 

academia popular nas proximidades. 

Ademais, fica nossa confiança na pessoa do Sr. Prefeito na busca e envide de 

esforços para atendimento da presente demanda. 

 

PLENÁRIO PREFEITO CHICO SAMPAIO, 

 

São José do Divino – PI, em 13 de Agosto de 2019. 

 

Maria José Santos Machado 

Vereadora – PR 

 

 

Francisco Carlos Sampaio Portela 

Vereador – PT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


