INDICAÇÃO Nº 013/2017
Senhor Presidente
A Vereadora que esta subscreve, associando-se o Vereador José Enio Antunes
valendo-se do uso de suas atribuições previstas no art. 99 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Tibagi, após ouvido o Soberano Plenário, indicam ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, determinações através do departamento competente, melhorias estruturais no
Barracão desta municipalidade o qual é utilizado para realização das atividades da Associação
Tibagiana de Canoagem – ATICA, que incluem a reforma e pintura do citado imóvel, visto que
a entidade atende cerca de 32 alunos, com idade de 08 a 17 anos, e que o local encontra-se
necessitando de melhorias para receber o projeto REMA BRASIL .
JUSTIFICATIVA
Justifica-se essa indicação pelo fato da Associação Tibagiana de Canoagem –
ATICA, realizar trabalho de grande relevância para o desenvolvimento social e físico de jovens
de 08 a 17 anos, os quais praticam regularmente atividades de canoagem, sendo que essa se
transformou, no decorrer dos anos, em celeiro de atletas campeões, que vem orgulhando nosso
município.
Conhecedores do trabalho sério e valoroso, percebemos que o local hoje encontrase sem condições de segurança, necessitando urgentemente de uma reforma e adequações.
Também podemos citar o fato de a Associação ter sido contemplada com o Projeto Rema Brasil,
do Ministério dos Esportes, que deverá em breve enviar ao município diversos equipamentos os
quais necessitaram de local adequado para a sua guarda e utilização.
Outra questão que se faz necessária é também a reforma do local destinado a uma
lanchonete, para que a Associação possa realizar atividades e angariar fundos que poderão
auxiliar os atletas em viagem para participar de torneios e também para a manutenção da mesma,
visto tratar-se de uma associação sem fins lucrativos e que existe hoje graças a subsídios da
Prefeitura, ajuda de empresas locais e do recebimento de mensalidades.
Sendo assim, sabemos que investir em qualidade de vida, principalmente para
nossas crianças e jovens, é uma busca constante em uma administração pública, acredito também
ser necessário o apoio a associações mantenedoras de ações junto à população, pois essas tornamse um auxílio importante à administração pública na realização de determinada ação junto a
população.
Sendo assim, aguardo que seja atendidas as necessidades da associação o mais
breve possível.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tibagi, em 15 de fevereiro de 2017
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