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Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 
Estado do Rio de Janeiro 

Rua Hermárgenes Freire da Costa, 179— Centro — Tel.: (22) 2621-1525 R.217 
GABINETE DO VEREADOR ALZIMAR DE ALCEBÍADES 

Excelentíssimo Senhor Vereador 
ROBSON DE SOUZA FARIAS 
Presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia 

INDICAÇÃO Ng 789/2016 

[I Vereador subfirmado, com assento nesta Casa Legislativa, vem na forma regimental INDICAR ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que interceda junto ao órgão -competente, no sentido de executar a 
reestruturação, iluminação e construção de uma "Capela" denominada Comunidade Católica "Sagrado Coração de 
Jesus", na Praça Professora Helena, conhecida como "Praça do Arruda", incluindo também a construção de salas 
anexas a mesma, para que sejam ministrados cursos profissionalizantes para os jovens e também para uso de 
reuniões da Associação de Moradores. 

JUSTIFICATIVA 

A presente indicação é uma antiga reivindicação dos moradores daquela localidade, haja vista que a 
referida "Praça" encontra-se abandonada, sem nenhuma manutenção e iluminação, o que corrobora com a 
presença de indivíduos para uso de drogas, colocando em risco a vida dos moradores. Contudo, a reestruturação 
se faz necessária e também a Censtrução de referida Capela com salas agregadas a mesma, para que cursos 
profissionalizantes sejam ministrados para os nossos jovens, com a finalidade de tirá-los das ruas e 
consequentemente das drogas, fato que contribuirá positivamente para o engrandecimento do bairro "Estacão". 
Contudo, em detrimento ao cima exposto e certo de que o Poder Executivo dará uma resposta positiva para os 
moradores daquele logradouro, encaminho a presente INDICAÇÃO para aprovação de Vossa Excelência. 


