Lido em
___/___/___
__________
Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
Plenário das Deliberações

Responsável

INDICAÇÃO N. 018/2020
Autoria: Vereador Mequiel Zacarias Ferreira.

SÚMULA:

O Vereador que a esta subscreve, de acordo com o
Regimento Interno desta Casa, INDICA a Secretaria de
Cultura, Esporte e Juventude, a necessidade de viabilizar a
oferta da modalidade esportiva atletismo dentre as
atividades esportivas da secretaria.

JUSTIFICATIVA
É de nosso conhecimento o desenvolvimento de uma série atividades esportivas em
nosso município e isso é bastante relevante e atinge um grande número de munícipes dos mais
diversos bairros, e, nesse sentido, visando ampliar esse atendimento, indico que se faça um
estudo e se viabilize o retorno da atividade atletismo, com a modalidade corrida, por exemplo,
que já foi referência no município e que em outros momentos, inclusive, já destacou atletas da
cidade para o Estado e até em nível nacional e hoje está adormecida enquanto política pública.
Adicione-se a esse cenário o fato de que temos corredores do município que
diariamente praticam suas atividades nas ruas ou espaços fechados, o que já é uma forma de
chamar atenção dos mais jovens para tal pratica esportiva, que pode vir a ser potencializado
por esta secretaria se a mesma implementar em suas atividades essa oferta e o
desenvolvimento de competições abertas no município, garantindo assim, ainda mais
capilaridade das modalidades no município, formando ainda mais jovens e crianças. Desta
forma, solicito a avaliação e implementação do retorno de tal atividade em nosso município.
Certo de vossa compreensão e com antecipado agradecimento, estima e consideração,
subscrevo-me.

Plenário Vereador Arnaldo Corcino da Rocha
Alta Floresta – MT, 07 de fevereiro de 2020.
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Vereador
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