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INDICAÇÃO N° 141/2021  

DAVID  RODRIGUES MENESES, Vereador da Câmara Municipal de Urânia/SP, no uso de suas atribuições 
legais, apresenta a esta Augusta Casa de Leis, a seguinte Indicação: 

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto ao setor competente, no sentido de realizar 
melhorias na quadra de areia existente no Recinto de Exposições. É certo de que além da prática de vôlei de areia, 
futebol de areia, e usuários em geral, a referida quadra vem sendo frequentemente utilizada por praticantes do  
BEACH TENNIS.  

Ressalto que o crescimento desta modalidade esportiva vem ocorrendo de forma exponencial e a nossa 
cidade tem sido visitada por atletas de cidades da região para participar de jogos e torneios, em espécie de 
intercâmbio, ajudando de alguma forma a movimentar a economia e consolidar uma boa imagem da nossa querida 
cidade. Cito rapidamente que o  Beach Tennis  vem sendo praticado por atletas das mais diversas faixas etárias, 
inclusive, podendo ter jogos mistos, ou seja, com pessoas de ambos os sexos jogando juntas, tendo um incrível poder 
de agrupar amigos, familiares, e simpatizantes, para além de praticar o esporte desfrutar de momentos de lazer. 

Tal solicitação prende-se ao fato de que a quadra de areia apresenta um grande desnível facilmente 
perceptível. A iluminação utilizada em jogos noturnos foi instalada e paga por um particular difusor e amante do 

esporte, inclusive da citada modalidade esportiva. 
Assim, solicito que sejam envidados esforços para que sejam sanados de forma mais rápida possível os 

problemas existentes na quadra e imediações, tornando um local ainda mais agradável para os atletas e munícipes e 

visitantes em geral que frequentam o local. 
Na certeza das providências urgentes do  Ex  elentis imo Senhor Prefeito, antecipadamente agradecemos.  
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