INDICAÇÃO Nº 260/2021
AUTOR: VEREADOR LUÍS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de
Paula Dias, Prefeito Municipal, com cópia à senhora Lucimara Paulino Muniz
de Melo, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
solicitando a aquisição de tabela de basquete de acrílico móvel para o setor do
esporte em nosso Município.
JUSTIFICATIVA
Após anos de paralisação, o esporte dá sinais de
um significativo retorno. Em poucos dias várias modalidades esportivas foram
praticadas em nossa cidade. O início se deu dias atrás, quando aqui foi sediada
etapa da Copa Morena de Futsal. Em seguida, com as festividades do aniversário
da cidade, outros eventos esportivos foram realizados, oportunidade em que os
jovens estiveram reunidos e felizes por ver o esporte voltando a ser praticado.
Neste contexto, entendo que com o crescimento
do esporte alguns benefícios devem ser estendido para incentivar a sua prática.
Todos sabemos da importância do esporte para que, principalmente os jovens se
envolvam nessa prática sadia, para sair da ociosidade das ruas, o que facilita o
contato com as drogas.
Por entender que o basquete é uma modalidade
que está entre os esportes mais praticado por nossos jovens, estou solicitando de
Vossa Excelência, que faça gestões no sentido de adquirir uma tabela de basquete
de acrílico móvel, que por possuir rodinhas em sua base, facilita a locomoção e
pode ter seu uso em locais alternados, conforme as necessidades.
Certo de que o setor do esporte receberá uma
atenção especial da atual gestão, espero que esta reivindicação seja atendida, a bem
da comunidade esportiva.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 13 de outubro de 2021.
LUÍS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA
VEREADOR

