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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa, observadas às disposições regimentais e
após ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao Ilustríssimo
Diretor-Presidente da Fundação de Desporto e Lazer de MS - FUNDESPORTE, Jefferson
Hespanhol Cavalcante, solicitando a aquisição de materiais esportivos, tais como redes,
bolas e uniformes, para o Projeto Esporte em Ação, desenvolvido por voluntários no
Município de Miranda-MS, atendendo cerca de 50 (cinquenta) crianças e adolescentes.
A proposição reflete pedido dos Vereadores Elange Ribeiro Perez e Francisco Cebalho
Medeiros, exposto no Ofício n. 026/14 da Câmara Municipal de Miranda, cuja cópia segue
anexa à justificativa da presente.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário Dep.Julio Maia, 30 de outubro de 2014.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDT

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA prática esportiva visa o desenvolvimento integral das
crianças, jovens e adolescentes, capacita o sujeito a lidar com suas necessidades, desejos
e expectativas, bem como, com as necessidades, expectativas e desejos dos outros, de
forma que o mesmo possa desenvolver as competências técnicas, sociais e comunicativas,
essenciais para o seu processo de desenvolvimento individual e social. x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO esporte é um importante instrumento pedagógico,
auxiliando no desenvolvimento das individualidades, na formação para a cidadania e na
orientação para a prática social. Além de ampliar o campo experimental do indivíduo,
cria obrigações, estimula a personalidade intelectual e física e oferece chances reais de
integração social.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCientes da importância da prática esportiva é que voluntários
desenvolvem, em conjunto com a comunidade, o Projeto Esporte em Ação, o qual atende
cerca de 50 (cinquenta) crianças e adolescentes no Município de Miranda-MS.x
x
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO desenvolvimento das atividades, muitas vezes, resta
prejudicado pela falta de material esportivo, tais como: redes, bolas e uniformes, para a
prática de voleibol, handebol e basquete.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAssim, espera-se o atendimento da presente proposição,
com a aquisição e doação desses materiais ao projeto mencionado.x

