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                            PROJETO DE INDICAÇÃO N°______/2021 

 

O vereador que abaixo subscreve na forma regimental, com assento nessa 

casa legislativa submete a apreciação da Câmara Municipal de São Miguel do 

Tapuio, a seguinte proposição: 

                                               ASSUNTO 

Dispõe sobre A CRIAÇÕES DE ESCOLINHAS MUNICIPAIS DE FUTBOL E 

FUTSAL (MASCULINO E FEMININO), de cinco a dezessete anos de idade. 

                                          JUSTIFICATIVA 

Proporcionar aos Munícipes, atividades, que venham ocupar os mesmos com a 

prática desportiva em sua totalidade, praticando um esporte saudável, em 

contra turno escolar que frequentam, propiciando assim para as mesmas a 

oportunidade de se incluir em atividades esportivas que esse projeto 

proporciona. 

     Com a prática das ações propostas, alcançamos a condição de elevar auto-

estima, promover a qualidade de vida e as condições de socialização dos 

participantes, sendo assim os indivíduos são direcionados a cumprirem regras 

e exigirem seus direitos perante as condições impostas de trabalho e prática, 

para que assim possamos alcançar em um futuro próximo cidadãos dignos 

através do esporte, para fazer parte de nossa sociedade. 

                                               OBJETIVO 

Dar incentivo ao público escolar, através das escolinhas de futebol e futsal que 

será atividades esportivas e recreativas para crianças e adolescentes do nosso 

município. 

                                          ESPECIFICAÇÕES 

- Incentivar a luta por um futuro melhor, mostrando novas perspectivas de vida; 

- Diminuir a evasão escolar; 



- Motivar a melhora do rendimento escolar (notas e comportamentos); 

- Desenvolver o espírito esportivo e o trabalho coletivo; 

- Melhorar a forma física e a saúde através do esporte; 

- Formar atletas profissionais; 

- Representação do Município em eventos regionais, estaduais e Nacionais. 

                                               CONCLUSÃO  

O presente projeto proporcionará qualidade de vida, bem como importância de 

conseguimos reunir grupos de crianças e adolescentes de ambos os gêneros 

de modalidade de massa, para que se faça assim desportistas dignos de uma 

conduta esportiva direcionada educativa ao futuro de nossa sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    São Miguel do Tapuio-PI, 23 de Junho de 2021 

                   

 

                    __________________________________________ 

                                     Roberto Rodrigues de Souza 

                                               Vereador - PTB 



 

 

 


