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Requerimento nº  1 /2019 

“Solicita informações sobre a Piscina Municipal de Piedade (Campão).” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

 

Considerando a estação do verão, com suas altas temperaturas, as pessoas costumam 

procurar equipamentos de lazer e recreação para aproveitar o tempo livre. 

Considerando que a Piscina Pública Municipal (Campão) foi utilizada por famílas e, 

inclusive, atletas piedadenses, que se beneficiaram desse espaço público. 

Considerando que os munícipes sentem falta desse equipamento de lazer, que era 

frequentado por crianças, jovens e adolescentes no período das férias escolares. 

Considerando que faz mais de cinco anos que a Piscina do Campão não está 

funcionando, e a atual Administração não deu uma solução para a reabertura da piscina ao 

público, mesmo já adentrando no terceiro ano de mandato. 

 

Requeiro à Mesa, ouvido o Egrégio Plenário e atendidas às demais disposições 

regimentais, que seja oficiado o Sr. Prefeito Municipal para responder aos seguintes 

questionamentos: 

 

1. Há algum interesse nesse espaço público municipal pela Secretaria de Educação, 

Cultura, Esporte e Lazer? 

2. Existe algum projeto para reforma da Piscina Municipal (Campão)? Se sim, qual o 

orçamento estimado para as obras? 

3. Quais os prazos de início e término das obras para reforma da Piscina do Campão? 
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 Requeiro, ainda, que seja encaminhado a esta Casa somente informações de domínio 

público. 

 

Justificativa: 

 

O lazer assume, nesse sentido, um contexto que é fundamental para o desenvolvimento 

das crianças e dos adolescentes, auxilia tanto o físico como o social, proporciona o alívio das 

tensões individuais devido aos problemas sociais, bem como um elemento de integração com 

outras pessoas.  

Nesse sentido, faço o presente Requerimento em virtude de o local que deveria ser 

mais uma opção de lazer ao povo piedadense, encontrar-se abandonado e sendo degradado 

pelas intempéries ao longo desses cinco anos.  

Dessa forma, pede-se à Administração Pública urgência nas obras para reabertura da 

Piscina do Campão, para que os jovens, adolescentes e demais frequentadores possam ter a 

sua disposição uma opção de lazer que proporcionará mais qualidade de vida a todos. 

 

 

 

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

     Alex Pinheiro da Silva 

     Vereador (PTB) 


