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INDICO à Mesa, observadas às normas regimentais e após ouvido o Colendo Plenário,
seja encaminhado expediente deste Poder ao Ilustre Diretor Executivo da
FUNDESPORTE, Marcelo Ferreira Miranda, solicitando a liberação de materiais
esportivos para a Escola Municipal Leontino Alves de Oliveira, no Município de Rio
Negro. A proposição tem base em pedido da Câmara Municipal de Rio Negro, exposto
em ofício encaminhado pelo Vereador Valdir Alves Pereira, cuja cópia segue anexa.
Justificativa abaixo.
Plenário das Deliberações, 18 de outubro de 2016.

Deputado FELIPE ORRO - PSDB
JUSTIFICATIVA
O ofício encaminhado pelo Vereador Valdir Alves Pereira, traz, em anexo, a solicitação
realizada pelo Diretor da Escola Estadual Leontino Alves de Oliveira, do Município de
Rio Negro.
Consoante a solicitação referida, a instituição de ensino precisa da doação de 12
(doze) quimonos, distribuídos nos tamanhos: 04 (quatro) P, 04 (quatro) M e 04 (quatro)
G, para utilização no conteúdo lutas e 10 (dez) bolas de futsal para utilização nas aulas
de treinamentos esportivos.
O desenvolvimento de políticas públicas que incentivam o esporte é de suma
importância para uma sociedade. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 217
estabelece que é dever do Estado fomentar a prática desportiva e insere o esporte
como fundamento basilar de formação.
Os benefícios do esporte já são conhecidos por todos, e vão desde os relacionados à
saúde até aos que se enquadram como lazer. As vantagens adquiridas através de sua
prática atingem pessoas de todas as faixas etárias e se demonstram cada vez mais
necessárias para ter uma vida saudável.
Ante a justificativa exposta, o pleito demonstra ter relevante necessidade para melhorar
a qualidade de vida dos alunos do município através da prática esportivas saudáveis, e
espera-se o atendimento da demanda.
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