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ExcELENTÍssrruro sENHoR pREstDENTE DA cÂuaRr ,= u.xi/íiíá?í?'A.-,rffi
A vereadora que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições tegais e regimen
requerer a V. Exa. que após a deliberação e a aprovação do Plenário, seja encaminhada
ao Exmo .Sr. Prefeito Municipal, João Barbosa de Souza Sobrinho a seguinte
indicação:

"REFoRMA, REVrrALrzlçÃo E coBERTURA DAS QUADRAS poLrESpoRTtvAS
Do BATRRo vrLA Dos FuNcroruÁruos E DENoMTNAR AS MESMAS cou o NoME
DO SAUDOSO ANTONIO GOMES FILHO "

Justificativa

A prática de esporte é um importante instrumento que p
estar e integração social, com esse objetivo indicamos a reforma e
das quadras poliesportivas do bairro Vila dos Funcionários com
construção de vestiários com banheiros, arborizaçáo e cobertura das mesmas.

lndicamos também a denominação das quadras como o nome do saudoso
Antônio Gomes Filho (Toinho Gabriel), era natural da cidade de Crateús, no
Ceará, e veio morar em Barreiras em 1973. Trabalhou no 40 Batalhão de
Engenharia de Construção, e trouxe a famÍlía que passou a residir na Vila dos
Funcionários, onde Toinho Gabriel se interessou pelo desenvolvimento socialdo
lugar. Foi eleito líder comunitário e foi um dos fundadores da Quadrilha Junina
Remelexo Cearense e do Clube Fortaleza onde foi presidente e grande
incentivador do esporte na nossa cidade. Em 1988 Toinho Gabriel candidatou-
se pela primeira vez ao cargo de vereador do município e ficou na suplência, e
concorreu à vaga outras vezes. Em Barreiras era empresário do ramo de pré-
moldados e também mestre de obra, faleceu dia0110812020.

Os jovens daquela comunidade há muito tempo anseiam e reivindicam por um
espaço moderno e adequado para a pratica de esportes que serviria também
para apresentações de quadrilhas juninas, grupos culturais e encontros festivos
da comunidade. Uma quadra poliesportiva é um instrumento de conquistas, nela,
os atletas passam horas treinando e desenvolvendo suas aptidões. Assim como
crianças, jovens, adultos e idosos que garantem uma vida saudável. Em ambos
os contextos, a importância de uma quadra poliesportiva de qualidade é
indispensável.
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Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento
e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação.

Sala das SessÕes em, 28 de janeiro de 2021.
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HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP
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