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Responsável 

INDICAÇÃO N. 019/2020 
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 realizar a 

“Corrida da Liberdade” no ano de 2020, conforme 

previsto na Lei 2.091/2013, que a insere no calendário 

oficial das atividades do município. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Considerando a carência de atividades relativas ao atletismo no município de Alta 

Floresta, a Corrida da Liberdade, evento tradicional da área, é uma forma de o município 

fomentar a prática esportiva e motivar os atletas de nosso município e de toda a região. 

Apesar de saber que em alguns anos tal Corrida foi desenvolvida por entidades da sociedade 

civil, o município precisa desenvolver as políticas públicas relacionadas as atividades 

esportivas e uma das formas de fazer isso é através da realização de evento gerais, como é o 

caso desta corrida, que, além de já fazer parte do calendário oficial do município, precisa ser 

resgatada e aprimorada, tendo como proponente o Executivo Municipal, que pode vir a fazer 

parcerias com as diversas entidades do município, tornando-a ainda mais evidente e 

importante.Desse modo, solicito que a secretaria direcione esforços para realizar esse evento 

que fora tão prestigiado na cidade nos anos anteriores, fortalecendo o atletismo na região. 

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. 

 

  

 

 

Mequiel Zacarias Ferreira  
Vereador 

 

 

 

 


