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REQUER, por meio de APELO deste Legislativo ao Chefe do Poder
Executivo, estudos visando à construção de quadra poliesportiva ou de
miniciles no Jardim Dr. Júlio de Mesquita Filho.
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JUSTIFICATIVA
1.
A Constituição Federal preconiza que o lazer é um direito social. Além disso,
dispõe, no §3° do art. 217, que o Poder Público incentivará o lazer, como forma de
promoção social.
2.
Do mesmo modo, a Lei Orgânica do Município, no art. 167, dispõe que o
Município apoiará e incentivará as práticas esportivas formais, as não formais e o
lazer, como direito de todos e como forma de integração social.
3.
É fato notório que a atividade física é uma prática de suma importância para a
saúde corporal e mental, sendo fundamental para garantir um desenvolvimento
saudável, principalmente às crianças.
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Além disso, a construção de uma quadra poliesportiva ou de um miniciles no
4.
referido bairro vai propiciar o convívio social dos moradores da região, trazendo uma
relevante melhora na qualidade de vida de todos.
Frente a essas razões REQUEREMOS, nos termos do artigo 168 do
5.
Regimento Interno, a remessa desta propositura ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, mediante manifestação de APELO deste Legislativo, solicitando estudos
visando à construção de quadra poliesportiva ou de miniciles no Jardim Dr. Júlio de
Mesquita Filho.

Casa do Poder Legislativo "Jornalista William Cardoso", 1° de setembro de 2021

JOC AR SCOTTI
Vereador
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