REQUERIMENTO
(Do Sr. Waldenor Pereira)

Sugere ao Poder Executivo, a reforma,
implantação e aquisição de equipamentos nos
estádios: Edvaldo Flores, Murilão e Lomanto
Júnior no município de Vitória da Conquista,
estado da Bahia.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, requeiro a V. Exª, seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação, em anexo, sugerindo a reforma, implantação e aquisição de
equipamentos nos estádios: Edvaldo Flores, Murilão e Lomanto Júnior no
município de Vitória da Conquista no Estado da Bahia.

Sala das Sessões, em

de

de 2011.

Deputado WALDENOR PEREIRA
PT/BA

INDICAÇÃO Nº

, DE 2011

(Do Sr. Waldenor Pereira)

Sugere ao Poder Executivo, a reforma,
implantação e aquisição de equipamentos nos
estádios: Edvaldo Flores, Murilão e Lomanto
Júnior no município de Vitória da Conquista,
estado da Bahia.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Esporte:

A cidade de Vitória da Conquista, localizada no coração do sudoeste
baiano, é o principal pólo econômico, social, cultural e esportivo dessa vasta
região.
O crescimento que a cidade vem experimentando nos últimos anos é
motivo de orgulho para todos os cidadãos, mas esse desenvolvimento nos obriga
refletir sobre as demandas e carências que ainda estão na pauta de reivindicações
da comunidade como um todo.
A cidade hoje conta com mais de trezentos mil habitantes distribuídos na
sede do município e nos distritos e povoados, e como em todas as cidades de
grande avanço econômico a preocupação com os equipamentos urbanos deve ser
prioridade para o acolhimento e atendimento das demandas sociais.
A cidade já disponibiliza à população um bom número de equipamentos
que foram sendo construídos no percurso da sua história. Escolas, hospitais,
centros de atendimento ao cidadão, parques esportivos, culturais, de lazer,
ambientais e de preservação da memória, dentre outros, fazem parte de um
imenso patrimônio que deve ter manutenção periódica para o seu pleno
funcionamento.
As praças esportivas representam uma das preocupações que se destacam
nas prioridades de nossa cidade.

O acolhimento da juventude para a prática de esportes é uma
responsabilidade que precisa ser apreciada com muito cuidado pelos agentes do
poder público principalmente pela qualidade dos serviços que ali podem ser
prestados atraindo a comunidade para a realização de várias atividades de cunho
esportivo que possam concentrar a juventude em um ambiente sadio e solidário.
A alocação de recursos para a reforma dos principais estádios de Vitória
da Conquista tem como objetivo preparar esses equipamentos para a recepção de
um período virtuoso no esporte brasileiro que se inicia com a realização da copa
do mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Período esse que vai estimular a
criatividade de toda a comunidade integrada no circuito esportivo da cidade seja
ele amador ou profissional.
Hoje a cidade conta com três estádios esportivos na sede do município,
são eles: ESTÁDIO EDVALDO FLORES, ESTÁDIO MURILÃO E ESTÁDIO
LOMANTO JÚNIOR.
O estádio Edvaldo Flores está localizado no bairro Alto Maron, com
capacidade para um público de três mil pessoas foi construído na gestão do
prefeito Edvaldo Flores que governou a cidade de 1955 a 1958.
O estádio da Zona Oeste, mais conhecido como Murilão, está localizado
no bairro Bruno Bacelar, com capacidade para cinco mil pessoas foi construído
no período de 1990 a 1992 na gestão do prefeito Murilo Mármore.
O estádio Lomanto Júnior é a praça esportiva mais importante da cidade.
Inaugurado em 1966 tem a capacidade para quinze mil pessoas e hoje abriga as
partidas oficiais do campeonato baiano. O Lomantão, como é conhecido, está
localizado no bairro Candeias e é reconhecido como um espaço esportivo
diferenciado pelo seu aspecto “ambiental”.
As reformas propostas envolvem os seguintes serviços em cada
equipamento:
1) Estádio Lomantão:
Melhoria dos vestiários;
Construção do Muro que faz divisa com a estação de tratamento de
esgoto da EMBASA;
Substituição do gramado;
Implantar placar eletrônico;
Ampliação das arquibancadas e;
Pavimentação asfáltica no estacionamento externo.

2) Estádio Edvaldo Flores:
* Pintura e reforma do alambrado;
* Implantação do gramado;
* Reforma e ampliação de arquibancadas;
* Implantação de iluminação; e
* Construção pista atletismo.
3) Estádio Murilão:
* Construção vestiário e sanitários;
* Construção cabine de Imprensa;
* Implantação do gramado; e
* Implantação da iluminação.
Em vista do exposto, apresentamos esta indicação na expectativa de que a
urgência e relevância das reformas dos estádios representam para a população de
Vitória da Conquista, possibilitará o acolhimento desta, como prioridade das
ações do Ministério do Esporte.

Sala das Sessões, em

de

de 2011.

Deputado WALDENOR PEREIRA
PT/BA

