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EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO 
MIGUEL DO GOSTOSO, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 
 
Requeremos nos termos regimentais, considerando a necessidade do desenvolvimento de uma efetiva 

politica de esporte e lazer, que sejam adotadas as seguintes medidas: 

a) A criação de um calendário anual de esportes; 

b) A realização de campeonato municipal de futebol; e  

c) Incentivo a organização do esporte amador com a doação de material esportivo. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Conforme o Artigo 217 da Constituição Federal de 1988, “É dever do Estado fomentar práticas desportivas 

formais e não-formais, como direito de cada um [...]”, incentivando o lazer como forma de proteção social. 

As atuais medidas da atual gestão que se resumem a criação de cargos sem que seja evidenciada uma 

verdadeira politica pública de incentivo ao esporte e lazer. Ter retirado a politica de esporte da pasta da 

educação sem lhe garantir o devido orçamento em nada garante a efetivação de ações embora aumente 

visivelmente os gastos com pessoal, agindo a administração de forma irresponsável. 

O nosso mandato acredita que as medidas aqui propostas são de grande importância para efetivação de 

uma politica de esporte e lazer e para o devido incentivo ao esporte amador em nossa cidade. 

Apresentamos aqui as seguintes medidas: 

a) A criação de um calendário anual de esportes, como elemento essencial para o planejamento da 

recém-criada secretaria, e a elaboração do seu orçamento; 

b) A realização de campeonato municipal de futebol, ação reivindicada ao nosso mandato pelos 

munícipes devido à ampla prática do esporte em todas as comunidades de nossa cidade; e  

c) O incentivo a organização do esporte amador com a doação de material esportivo, onde somos 

conhecedores das dificuldades de aquisição de materiais básicos para pratica e organização do 

esporte, sobre tudo na zona rural. 

 
Nestes termos, pedimos deferimento. 
 
 

São Miguel do Gostoso/RN, 10 de março de 2017. 
 
 
 
 

José Evânio de P. Menezes 
Vereador (PR) 

José Maria Bezerra da Silva 
Vereador (PCdoB) 

Micarla Catarina da Silva 
Vereador (PSB) 

 


