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Indico ao Exmo. Governador do Estado MAURO
MENDES  FERREIRA,  com  cópia  ao  Exmo.
Senhor Ari Genésio Lafin, Prefeito Municipal de
Sorriso,  a  necessidade  de  viabilizar  recurso
financeiro  para  construção  de  vestiário  no
ginásio de esportes,  no bairro Bom Jesus no
município de Sorriso – MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo à autoridade supracitada, por meio do qual
aponto Senhor Governador do Estado de Mato Grosso Mauro Mendes Ferreira, o Senhor Ari Genésio Lafin,
Prefeito Municipal de Sorriso, a necessidade de viabilizar recurso financeiro para construção de vestiário no
ginásio de esportes, no bairro Bom Jesus no município de Sorriso – MT.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá em decorrência da solicitação formulada, pelo decorrente do pleito apresentado
pela comunidade, a necessidade de viabilizar recurso financeiro para construção de vestiário no ginásio de
esportes, no bairro Bom Jesus no município de Sorriso – MT.

Considerando que, desta forma estaremos incentivando a prática esportiva, que é essencial para a saúde
física e mental em todas as faixas etárias, melhorando assim, a qualidade de vida dos moradores do referido
bairro, atualmente o ginásio de esporte municipal está necessitando, urgentemente, de reforma geral na sua
estrutura física, principalmente na cobertura com vazamento, banheiro, pintura e iluminação, considerando
que a melhoria proporcionará maior conforto e condições aos atletas e também da população que participa
dos eventos esportivos.

Considerando a necessidade de oferecemos espaços públicos de qualidade para recreação e interação dos
nossos munícipes, a construção de vestiário no ginásio proporcionará mais conforto aos atletas que utilizam
o mesmo para prática de esportes do bairro Bom Jesus.

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
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cumpre-me lavar a presente matéria legislativa ao conhecimento e a elevada apreciação de meus distintos
pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade a mesma o devido apoio para a sua regimental acolhida e
merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2022

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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