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INDICO ao Excelentíssimo Senhor Governador
do  Estado  de  Mato  Grosso,  com  cópia  ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de
Cultura,  Esporte  e  Lazer,  a  necessidade  de
viabilizar  a  construção  de  uma  pista  de
atletismo e uma piscina olímpica no Centro de
Iniciação Esportiva (CIE) Danilo Nascimento de
Souza Campos, no município de Várzea Grande.

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 às autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO a necessidade de viabilizar a realização de um convênio com a prefeitura
municipal para construção de uma pista de atletismo e uma piscina olímpica no Centro de Iniciação
Esportiva (CIE) Danilo Nascimento de Souza Campos, no município de Várzea Grande.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar à
Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, a necessidade de viabilizar a realização de um convênio
com a Prefeitura Municipal para construção de uma pista de atletismo e uma piscina olímpica no Centro de
Iniciação Esportiva (CIE) Danilo Nascimento de Souza Campos no município de Várzea Grande.

A ampliação centro esportivo tem a finalidade de assegurar o atendimento socioeducativo por meio da
prática esportiva, de ações transversais, sócio recreativas e de lazer contribuindo assim para o pleno
desenvolvimento humano.

Um centro esportivo oferece, prioritariamente, as crianças e adolescentes, alternativas diferentes de
vida usando atividades em que os valores como cooperação, solidariedade, pensamento crítico,
autoestima propiciem enriquecimentos internos, transformando assim as expressões de sua conduta.
Esse centro esportivo também oferecerá atividades a adultos e idosos. 
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Cumpre ressaltar que a iniciativa vai ao encontro das atribuições da Secretaria de Cultura, Esporte
e Lazer, instituídas pelo Decreto nº 937, de 11 de maio de 2021. Senão vejamos:

Art. 2º Constituem competências da Secretaria de Estado de Cultura,
Esporte e Lazer – SECEL:

III - administrar o Plano Estadual do Desporto.

§ 1º A Secretaria deverá integrar as ações relacionadas às suas
competências com as ações de outros segmentos, visando à
construção da cidadania e ao desenvolvimento humano,
considerando-se os elementos característicos do contexto cultural do
Estado Mato-grossense.

§ 2º A Secretaria deverá desenvolver vocações esportivas e artísticas,
bem como a formação, o aperfeiçoamento e a qualificação de técnicos
e agentes culturais e esportivos.

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus pares que aprovem a presente Indicação, tendo em
vista que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Fevereiro de 2023

 

Fabinho
Deputado Estadual
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