
CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 
CEP 39745-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

EXMO. SR. 
VEREADOR MATOZINHO LUIZ DE SOUZA. 
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG. 

INDICAÇÃO n9 19/2013. 

Senhor Presidente, 

Nos termos do Regimento Interno desta Egrégia Casa, venho, através deste, requerer 
que seja oficializado o encaminhamento desta INDICAÇÃO ao Poder Executivo,  
OBJETIVANDO  que o Senhor Prefeito Municipal digne-se a determinar e intervir junto à 
Secretaria Municipal de Obras, no sentido de realizar obras de melhoria, construindo um 
Ginásio Poliesportivo no Distrito de São José do Jacaré, Município de Senhora do Porto (MG). 

JUSTIFICATIVA: A referida obra Objetiva estimular a prática esportiva neste 
município, em especial no Distrito de São José do Jacaré. Esta iniciativa tem como uma de 
suas metas a construção de um "Ginásio Poliesportivo" que será colocado à disposição da 
comunidade em geral, para a realização de competições municipais e regionais. Buscará a 
melhoria da qualidade de vida da população em nosso município, principalmente a 
importância do esporte na educação de crianças e jovens, na formação de valores sociais, 
desenvolvimento da autoestima e do espírito de coletividade. Além do mais, a citada obra 
figura-se como importante auxílio no combate á drogas e outros vícios entre jovens e 
crianças. Propiciará assim, uma alternativa prazerosa e saudável de lazer, que atenderá à 
comunidade como um todo, além de criar uma alternativa que venha a possibilitar atividades 
de formação para a vida, promover o fortalecimento de práticas comunitárias, no município, 
resgatando o exercício da cidadania com a prática desportiva. Enfim, proporcionar aos jovens 
e adolescentes, bem como a toda a população, um espaço para a realização de atividades 
esportivas, culturais, cívicas e de lazer. 

A consideração do Senhor Prefeito Municipal. 

Sala das sessões e do plenário da Câmara Municipal de Senhora do Porto, em 25 de 
abril de 2013. 
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