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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa, observadas às normas regimentais e após
ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópias ao Secretário de
Estado de Infraestrututra, Ednei Marcelo Miglioli, à Secretária de Estado de Direitos
Humanos,Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre, e ao Diretor
Presidente da FUNDESPORTE-MS, Marcelo Ferreira Miranda, solicitando a construção de
uma quadrade esportes, no Bairro Vila Alice no Município de Miranda-MS. A proposição tem
base em pedido da Câmara Municipal de Miranda-MS, exposto na Indicação nº 044/2016, de
autoria do Vereador Fábio Santos Florença, cuja cópia segue anexa. Justificativa abaixo.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário das Deliberações, 30 de junho de 2016.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PSDBx

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA presente Indicação encontra justificativa no Ofício nº
0420/2016 da Câmara Municipal de Miranda, subscrito pelo Vereador Presidente Francisco
Cebalho Medeiros, que encaminha reivindicação da comunidade do Bairro Vila Alice.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO objetivo é proporcionar às famílias locais um local
adequado para a prática de esportes, bem como para momentos de lazer.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFato conhecido por todos são os benefícios gerados pela
prática esportiva. Atualmente, tal prática tem sido recomendada por médicos de muitas
especialidades como uma das providências mais saudáveis e eficazes para o tratamento de
variados distúrbios de saúde, e também como método de prevenção de doenças.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAssim, observando os benefícios gerados pela prática de
esportes, tais quais a melhoria da qualidade de vida e a prevenção e o controle de vários
problemas de saúde, faz-se fundamental incentivá-la, sempre com vistas em proporcionar o
melhor à população sul-mato-grossense.x
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x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDe acordo com a solicitação originária, o Bairro Vila Alice em
Miranda não conta com nenhuma área destinada à prática de esportes, com espaço para
o desenvolvimento de atividades culturais e de lazer. Razões pelas quais apresento esta
Indicação e, no anseio por uma resposta positiva, antecipo agradecimentos.

