
 

 

     CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 
 
 

INDICAÇÃO Nº 010/2021 
 

EMENTA: INDICA AO EXCELENTÍSSIMO Sr.        
PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, PARA 
QUE SE DIGNE PROCEDER ESTUDOS E 
LEVANTAMENTO SOBRE A CRIAÇÃO DE AREAS DE 
LAZER NAS LOCALIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE 
PAULO FRONTIN/PR. 
 
  

 O Vereador Martim Marques Bonfim, no uso de suas atribuições e em 
cumprimento à Lei Orgânica Municipal e ao Regimento Interno, Requer à 
Vossa Excelência o Prefeito Municipal Sr. Jamil Pech, SOLICITAR para que 
Vossa Excelência através dos departamentos competentes da Prefeitura 
Municipal de Paulo Frontin, realize estudos e levantamentos para criação de 
áreas de lazer nas localidades rurais onde não exista nenhuma área de lazer 
pública.  

 
 
Paulo Frontin, 26 de Fevereiro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

MARTIM MARQUES BONFIM 
VEREADOR – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 A presente indicação vem chamar atenção de Vossa Excelência no 
sentido de que Paulo Frontin não possui nenhuma área pública de lazer para a 
população rural, quando muito existe um capo de futebol apenas em algumas 
localidades, muitos sendo de particulares, não proporcionando as pessoas e as 
famílias das comunidades rurais um local adequado para confraternização em 
comunidade que conte com ginásio de esporte, campo de futebol de areia para 
pratica de voleibol, campo de futebol suíço, além de poder estes locais também 
comportarem ainda academias ao ar livre, parquinhos infantis, churrasqueiras e 
banheiros públicos, para que as famílias possam desfrutar em um final de 
semana de momentos de descontração e alegria junto com as pessoas que 
compõe as comunidades. 
 
 Para consecução deste projeto a Administração poderá realizar 
parcerias com proprietários de imóveis para implantação dessas áreas de lazer 
onde não exista nenhum tipo de local para que a população da área rural possa 
se reunir nos finais de semana num espaço que possa congregar toda a 
comunidade, principalmente as famílias e a juventude, pois logo quando a 
questão da pandemia passar e estiver amenizada com a vacinação da 
população, será de extrema importância que esses locais estejam construídos 
ou em fase de conclusão para proporcionar a todos os munícipes momentos de 
diversão e lazer, pois todos já estão confinados a um ano e pelo visto é 
possível que até o fim desse ano ainda estaremos vivendo muitas limitações.  
  
 Projetos desse tipo devem ser encarados como investimento, pois 
proporcionar momentos de lazer para a população de todas as idades, além da 
pratica de esportes saudáveis, é fator de melhora até na auto estima das 
pessoas e demonstra a preocupação do poder público com aqueles que lhe 
deram um voto de confiança para melhorar a estrutura do município como um 
todo, e ao final toda população sai ganhando.  O Agricultor e sua família 
merecem este benefício.  
 

Assim, peço aos Nobres colegas Vereadores a aprovação da referida 
Indicação.  

 
Paulo Frontin, 26 de Fevereiro de 2021.   
 
 
 

MARTIM MARQUES BONFIM 
VEREADOR – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
 
 


