ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA

REQUERIMENTO Nº. 012/2017
Autor: Francisco dos Santos Júnior
Assunto: Solicita uma ajuda de custo e um incentivo ao esporte amador da cidade.

Sr. Presidente,
Venho por meio dessa, requer a V. Exa. na forma regimental após ouvido o
plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, Senhor João Francisco Batista de Albuquerque, no sentido do mesmo providenciar
junto à Secretaria de Esportes uma ajuda de custo financeira, bem como um incentivo,
através de materiais, ao esporte amador da cidade.
JUSTIFICAÇÃO:
Sabemos a importância que tem o esporte na educação, na saúde, reduzindo a
probabilidade de doenças e contribuindo para o bem-estar físico e mental de todos que o
praticam. Podemos perceber que no nosso município a prática de esportes como o jiu-jitsu;
muaythai; ciclismo; atletismo; futebol; capoeira; judô e outros vem crescendo em grande
escala e a população cada vez mais interessada na prática dos mesmos, chegando a participar
de competições a nível regional, estadual e nacional. Para tanto, se faz necessário uma ajuda
para custear e apoiar esses desportistas nas competições, bem como um incentivo como ternos
e roupas apropriadas para a prática de alguns esportes, reposição de peças e demais
necessidades que cada esporte tem. Com esse apoio financeiro e o incentivo através de
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materiais temos certeza que o esporte da nossa cidade será conhecido e representado
nacionalmente e até mundialmente.
Por isso, desde já requeiro através desta Casa, e espero contar com o apoio dos nobres
colegas Edis neste pleito, e a sensibilidade do Sr. Prefeito.

Sala das Sessões em 08 de agosto de 2017
_________________________________________________
Francisco dos Santos Júnior
Vereador
SUBSCRITOS:
EDVALDO BATISTA DE SOUZA______________________________________
IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS____________________________________
JOSÉ RONALDO MAXIMINO DE SOUZA______________________________
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