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INDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder
Legislativo aos Excelentíssimos Deputados Federais e Senadores representantes de
Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, solicitando a
viabilização de recursos da União, objetivando a construção de uma quadra
poliesportiva coberta para atender às necessidades da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE do município de Costa Rica.
Plenário Deputado Júlio Maia, 20 de novembro de 2019.

Zé Teixeira
Deputado Estadual
DEMOCRATAS
(197/2019)

JUSTIFICATIVA

A prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas e até mesmo a sociedade,
pois reduz a probabilidade de aparecimento de doenças, contribui para a formação,
desenvolvimento e a constante melhoria das condições física e psíquica das pessoas.
Na adolescência, os jovens podem ser influenciados pelo consumismo, problemas
psicológicos, hábitos prejudiciais e outros desvios de conduta, que também influenciam
as demais faixas etárias, gerando conflitos internos que modificam valores e
aprendizagens antes obtidos. É neste processo que o esporte mostra sua grande
contribuição à sociedade.
Sabendo da necessidade da implantação de uma quadra poliesportiva coberta para
atender às necessidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
de Costa Rica, a Câmara Municipal, por meio de seus Vereadores, aprovou a
Indicação nº 174/19, na qual reivindica a obra, com o intuito de proporcionar melhores
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condições aos alunos, os quais atualmente são obrigados a se deslocarem da
Entidade para realizarem os exercícios físicos, que tanto contribuem para o
desenvolvimento físico, cognitivo e intelectual dos assistidos.
Assim, uma vez que a Associação não dispõe da totalidade dos recursos para esta
construção, o apoio dos Deputados Federais e Senadores de Mato Grosso do Sul na
viabilização de verbas da União será fundamental neste atendimento.

