
Indicação - zuo54p2j

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: zuo54p2j
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
03/02/2016
Indicação nº 14/2016
Protocolo nº 42/2016
 

Autor: Dep. Wancley Carvalho

Indica ao Governador do Estado e a Secretaria
de  Educação  que  viabilize  recursos  para
arquibancadas, palco e reforma na quadra de
esportes  da  Escola  Estadual  São  José  no
município  de  Pontes  e  Lacerda  -  MT.

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a
Mesa Diretora, após ouvido o soberano plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso Senhor Pedro Taques e ao
Secretário de Estado de Educação Senhor Permínio Pinto Filho, que viabilize recursos para
arquibancadas, palco e reforma na quadra de esportes da Escola Estadual São José no
município de Pontes e Lacerda - MT.
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Wancley Carvalho
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Essa reivindicação tem por objetivo atender a demanda crescente na escola na área esportiva
onde crianças, jovens e adolescentes num todo é crucial para inclusão social. Uma das
vertentes em que os resultados são altamente positivos é a de que, propiciar atividades que
incentivam o lazer, a prática esportiva afasta a criança, o jovem e os adolescentes de
comportamentos inadequados, incluindo o uso abusivo de álcool e drogas. Porque essas
atividades esportivas além de ocupar parte do tempo vai levantar a autoestima resgatando a
dignidade humana. Cada vez mais os esportes vêm revolucionando as escolas do país. A
preocupação no ensino vem crescendo e uma maneira de incentivo aos nossos alunos é buscar
o desenvolvimento nos esportes. Por isso, a importância do esporte na educação. A prática
esportiva como instrumento educacional visa o desenvolvimento integral das crianças, jovens e
adolescentes, capacita o sujeito a lidar com suas necessidades, desejos e expectativas, bem
como, com as necessidades, expectativas e desejos dos outros, de forma que o mesmo possa
desenvolver as competências técnicas, sociais e comunicativas, essenciais para o seu processo
de desenvolvimento individual e social.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Janeiro de 2016

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual


