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INDICA AO EXMO. SENHOR GOVERNADOR DO
ESTADO DE MATO GROSSO, PEDRO TAQUES,
COM CÓPIA AO EXMO. SENHOR SECRETÁRIO
DAS CIDADES, EDUARDO CAIRO CHILETTO, A
NECESSIDADE  DE  VIABILIZAR  RECURSOS
PARA  CONSTRUÇÃO  DE  UMA  PRAÇA  COM
EQUIPAMENTOS PARA EXERCÍCIO FÍSICO E
UM  PARQUINHO  INFANTIL,  NO  CONJUNTO
HABITACIONAL  RESIDENCIAL  TUIUIÚ,
MUNICÍPIO  DE  PONTES  E  LACERDA.

Com fundamento no artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, depois de
ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Pedro Taques, com cópia ao Excelentíssimo Senhor Secretário das Cidades,
Eduardo Cairo Chiletto, mostrando-lhe a necessidade de viabilizar recursos para construção de uma praça,
com equipamentos para exercício físico e um parquinho infantil, no Conjunto Habitacional Residencial Tuiuiú,
município de Pontes e Lacerda-MT.
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JUSTIFICATIVA

A presente proposição é oriunda da Indicação nº 223/2015, de autoria do Vereador Anderson Barbosa,
visando atender aos anseios dos moradores do Bairro Conjunto Habitacional Residencial Tuiuiú.

A construção de uma praça tem sua importância dentro do contexto social, pois além de servir de espaço de
lazer e entretenimento para crianças, jovens e adultos, se constitui também, como um direito social do
cidadão.

O Conjunto Habitacional Residencial Tuiuiú, assim como a maioria dos bairros do município de Pontes e
Lacerda é carente de uma área de lazer específica como uma praça que contenha equipamentos para
ginástica ao ar livre e um parquinho infantil.

É cediço que atividade física é reconhecida por evidências científicas como fator importante no
aprimoramento da saúde, no controle, prevenção e tratamento de doenças, além de proporcionar diversos
benefícios psicológicos e sociais.

A participação em atividades físicas leves e moderadas pode retardar os declínios funcionais advindos com o
envelhecimento. Assim, uma vida ativa melhora tanto a saúde física, quanto mental e contribui para o
controle de desordens como a depressão e a demência.

Pelo exposto, espero pela aprovação da presente indicação pelo Plenário desta Casa de Leis e posterior
atendimento pelo Poder Executivo.
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