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INDICAÇÃO N°  /Oi /2019 

Indico, nos termos dos arts. 169 a 171, da Resolução n° 8611990 - 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Acre que, após 

ouvida a Mesa Diretora da ALEAC, seja encaminhado expediente ao Governo 

do Estado do Acre, para que promova, em caráter de urgência, a 

reformalrevitalizaçâo dos Centros da Juventude - CEJAs, também chamados 

de Centros de Integração Esportiva para a Comunidade - CIECs, inclusive o do 

bairro São Francisco, espaços de grande importância para a comunidade local. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo', 

23 de abril de 2019. 

Deputa a "OU or iuliana 

Partido Republicano Brasileiro - PRB/AC 
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JUSTIFICATIVA 

Os Centros da Juventude, também conhecidos por Centros de 

Integração Esportiva para a Comunidade, são localizados em áreas 

estratégicas, uma vez que atendem milhares de moradores das comunidades 

em que se encontram situados. Os espaços são amplamente utilizados pelo 

público para a prática de desporto e outras atividades. 

Muito embora o público jovem seja o mais assíduo nos Centros da 

Juventude, os espaços acabam beneficiando todos os moradores da região 

onde se encontram localizados, desde crianças que brincam nas quadras e 

campos até os idosos que praticam atividades físicas nos espaços públicos. 

Os CIECs significam instrumentos de promoção de cidadania, 

esporte, cultura e lazer dos jovens e da comunidade em geral, o que demonstra 

a imensurável importância desses locais para a população. 

Sabendo da importância que os referidos espaços representam para 

o nosso Estado, vimos, por meio desta indicação, solicitar que o Governo do 

Estado promova a revitalização dos CIECs, o que proporcionará a 

potencialização das ações realizadas nos aludidos locais. 

A realização de reformas e ampliações dos Centros da Juventude 

significa investir em políticas públicas para os jovens do nosso Acre, o que 

resultará na garantia de direitos fundamentais. 

É notório que a atual gestão não tem medido esforços na 

administração dos CIECs, inclusive com a participação da comunidade. 
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Dessa forma, objetivando o fortalecimento de atividades esportivas, 

culturais e educacionais de um modo geral, apresento a presente indicação. 

Sala das Sessões «Deputado Francisco Cartaxo', 
23 de abril de 2019. 

Deputa.a 'ou ora 	iana 

Partido Republicano Brasileiro - PRB/AC 


