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REQUERIMENTO Nº 336/18  

 

 

CONSIDERANDO que, o Poder Executivo tem como meta: o envolvimento da população para a 

expansão da prática de atividades físicas e até de esporte de baixa e média competição, que, além dos 

benefícios para a saúde, vem integrar a comunidade; 

 

CONSIDERANDO que, há muitos voluntários dedicados que sacrificam suas folgas e afazeres para 

contribuírem para a prática esportiva; mas, se sentem desmotivados pela falta de apoio do Poder 

Executivo, consignando que toda população pode contribuir e fomentar as atividades dessas 

organizações sociais, entidades e associações ligadas ao esporte e atividades físicas; 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador vem sendo procurado por diversos voluntários e por 

responsáveis por diversas modalidades, reclamando da falta de apoio logístico e financeiro da 

Prefeitura para com as entidades e associações, estampando o desânimo desses voluntários e a falta 

de interesse dos praticantes que, muitas vezes, não têm condições para transporte e alimentação, 

prejudicando a prática esportiva e reduzindo a visibilidade de Votorantim na área do esporte 

regional; 

 

CONSIDERANDO que, apesar do auxílio dos voluntários com os mais diversos tipos de recursos 

financeiros, alimentação, inscrição em campeonatos, compra de equipamentos e uniformes, é do 

conhecimento público que esses recursos não são suficientes para a manutenção dessas entidades. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, que se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Há realmente dificuldades de recursos nesses últimos meses de 2018, para as mais diversas 

entidades ligadas à prática esportiva e atividades físicas? 

 

b) Sendo positiva a resposta do item "a", é possível prever o encaminhamento de recursos? 

 

c) Quais os projetos e planos do Executivo para a participação dos voluntários, pessoa física e 

pessoa jurídica para a fomentação das atividades físicas e esportivas em Votorantim? 

 

d) Atualmente, quais as entidades ligadas ao Esporte que vem recebendo recursos públicos? 

 

Que do deliberado se dê ciência à Secretaria de Desporto, bem como, aos órgãos de imprensa 

abaixo relacionados: 

 

 Jornais: “Folha de Votorantim” e “Gazeta de Votorantim”; 

 TV Votorantim; e, 

 Rádios: Ipanema, Cacique AM/FM e Band FM – Jornalismo. 

 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 27 de novembro de 2018. 

 

 

 
LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador  


