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PROPOSIÇÃO N° 51/2021 

Espécie: Requerimento 

O Vereador CLETO ALVES 
FRANCELINO, no uso de suas atribuições 
legais, vem através do presente, solicitar do 
Exmo. Prefeito Municipal de Capistrano, Sr 
(a). ANTÔNIO SOARES SARAIVA JUNIOR, 
com o aval do Plenário Soberano deste 
Legislativo, em regime de urgência, para 
que solicite junto a Secretaria de obras, o 
reparo da Iluminação do Estádio 
Municipal. 

Excelentíssimos Vereadores, 

Em atenção aos interesses de nossa sociedade, venho solicitar do Poder Executivo 

Municipal, que requeira junto a Secretaria de Obras, o reparo da Iluminação do Estádio 

Municipal para a prática de atividade física à noite. 
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JUSTIFICATIVA 

O conserto da iluminação se faz necessário, visto que várias lâmpadas estão 

queimadas, e as pessoas realizam atividade física à noite. 

A iluminação é um direito dos moradores e, pela Constituição Federal, cabe às 

prefeituras organizar e prestar esse serviço. 

Não é segredo que a atividade física tem mil e uma utilidades no que diz respeito à 

saúde. A prática regular de exercícios participa de forma bastante relevante na prevenção de 

doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no mundo todo, promove um 

funcionamento mais harmônico de todos os órgãos e, claro, melhora a forma e a disposição, 

entre muitos outros benefícios ao corpo. 

Movimentar o corpo exerce um efeito protetor contra a depressão em indivíduos 

saudáveis, independentemente da idade da pessoa e da região geográfica em que vive. 

Na certeza de apoio e aprovação, aproveito o ensejo para apresentar os meus 

antecipados agradecimentos. 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano, em 12 de Março de 2021 

CLETO ALVES FRANC 
Vereador 
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