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Indicam a Sua Excelência o Senhor Altir Antônio Peruzzo 

– Prefeito de Juína, com cópia ao Secretário Municipal  

de Esporte, Lazer  e Turismo, Senhor Wilson Pereira de 

Castro Filho, a necessidade de fazer gestão na compra 

de  um ônibus, para atendimento aos/as  desportivas do 

município de Juína. 

 

Os vereadores abaixo signatários, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 125 

do Regimento Interno da Câmara, vêm INDICAR a Sua Excelência o Senhor Prefeito Altir Antônio 

Peruzzo, com cópia ao Secretário Municipal Esportes, Lazer e Turismo; Wilson Pereira de Castro 

Filho , sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta proposição.  

 

JUSTIFICATIVA 
 Partindo do ponto de vista que quando criamos facilidades de acesso, prática e visibilidade 

para os desportistas  e profissionais da área  esta ferramenta atua  como forma de inclusão social. 

 As crianças,  adolescentes, jovens e adultos na prática do desporto, automaticamente 

rejeitam as drogas. E, em geral, são submetidos a disciplina que permite  os  hábitos da alimentação 

saudável, gestão de tempo, inteligência emocional, maior concentração, maior rendimento escolar e 

consequentemente a auto estima. 

 O esporte é uma importante apetrecho social para melhor desenvolvimento da nação, visando 

aproximar os povos e fazer com que estes exercitem não somente o corpo, mas também a mente, 

para que possam obter resultados mais expressivos na sua vida, seja ela profissional, estudantil ou 

dedicada ao lazer. 

 Compreendemos a importância desta proposição, uma vez, que vem de encontro a grande 

demanda  existente no município de Juína, quando se trata da locomoção dos/as desportistas do 

município, principalmente em atividades realizadas fora do município.  

Discussão e votação única em: 
____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( X) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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 Neste contexto, destacamos que quando os desportistas têm a oportunidade de participar de 

competições, intercâmbios, treinamentos, capacitação, etc, além de funcionar como estimulo 

individual/coletivo, promove a valorização do ser; permite dar visibilidade aos desportistas e 

notoriedade  para a cidade que os atletas representam. 

 Diante do exposto, contamos com a apreciação da matéria e sua aprovação. 

 Sala das sessões, Plenário Henrique Simionatto,  06 de junho de 2018. 

 
 
 

Ivo Pedro da Silva 
Vereador autor 
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