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Indica ao Governador do Estado, extensivo ao
Secretário de Estado de Educação,  Esporte e
Lazer - SEDUC, a necessidade de construção de
vestiário, arquibancadas e calçadas ao entorno
do Campo de Futebol Localizado entre as ruas
17  e  22  no  Bairro  Jardim  Presidente,  no
município de Tangará da Serra.

Em conformidade com o Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno, requeiro à Mesa Diretora, após ouvido
o Soberano Plenário, que seja enviado expediente indicatório ao Governador do Estado de Mato Grosso,
Excelentíssimo Senhor Pedro Taques, extensivo ao Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer -
SEDUC, Excelentíssimo Senhor Marco Aurélio Marrafon, demonstrando a necessidade de construção de
vestiário, arquibancadas e calçadas ao entorno do Campo de Futebol Localizado entre as ruas 17 e 22 no
Bairro Jardim Presidente, no município de Tangará da Serra.
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Wagner Ramos
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Em pleno século XXI, é notório que a presença do esporte no cotidiano da humanidade estabelece um papel
importante, principalmente na função de desviar a atenção dos problemas sociais. Dentre tantos benefícios,
destacam-se a transmissão de valores e a relação social como fatores principais do instrumento de
educação.

 

Primeiramente, vale lembrar que a sociabilidade por meio dos esportes é algo histórico, desde a Grécia
Antiga, com os jogos olímpicos, onde reunia milhares de pessoas de diferentes classes sociais com um único
objetivo, a diversão. Já no Brasil, o esporte se tornou parte de sua cultura, como representação da
identidade nacional, incorporando na prática os valores sociais por meio de vários aspectos, como exemplo o
canto do hino nacional antes de qualquer início de cerimonia.

 

Entretanto, percebe-se que, mesmo os problemas sociais tornando-se comuns na sociedade, o esporte
cumpre uma importante função de inclusão social. Ao tirar jovens das ruas e das drogas, ele ajuda no
combate a violência, contribuindo assim na garantia de segurança pública e nas melhorias de saúde humana.

 

Por fim, é inegável dizer que a prática do esporte é essencial para o desenvolvimento da ordem dentro de
uma sociedade. Portanto, é muito importante que a população, junto ao governo, estimule a prática de
atividades esportivas, principalmente nas regiões mais carentes, evitando o surgimento de doenças e
principalmente de violência.

 

Tendo em vista estes enormes benefícios à sociedade, solicitamos atenção do Estado, visando contemplar
essa população, fomentando ainda mais o esporte na sociedade mato-grossense.

 

Certo de contar com o apoio dos Nobres Pares desta Casa de Leis, registramos a presente solicitação ao
Governo do Estado.
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