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INDICAÇÃO Nº. 3.118/2022 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores, 

              O Vereador que esta subscreve, de acordo com atribuições conferidas pelo Regimento 

Interno, vem mui respeitosamente indicar ao Prefeito Municipal de Colorado do Oeste, Estado de Rondônia, 

José Ribamar de Oliveira, para que através Secretaria Municipal Competente, faça um Projeto para instituir o 

Programa Bolsa Atleta no município de Colorado do Oeste/RO. 

 JUSTIFICATIVA AO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

               O pedido se justifica considerando as causas benéficas para a sociedade envolvida no 
projeto quanto ás atividades desportivas, mostrado pelos estudos científicos afirmam que elas desenvolvem 
não somente os aspectos físicos de quem as praticam, bem como as dimensões cognitivas e psicológicas do 

individuo. 

O esporte possibilita a melhoria da qualidade de vida, inserção social e a formação da cidadania, a 

partir das realidades educacionais e culturais vivenciadas. 

Como é de conhecimento de todos, as pratica de esporte podem contribuir no tratamento do estresse, 

da ansiedade e de outros problemas psicoemocional, como também de ordem física. 

O acesso ao esporte é um direito de todos. A presente iniciativa certamente permitirá que tal dire ito 

seja efetivado em seus mais fundamentais aspectos. 

O esporte, sem duvida, é um fator relevante na formação do cidadão. Não é solução de todas as 
mazelas pessoais e sociais, mas é reconhecidamente importante no processo de formação da personalidade 
da criança e do jovem cidadão. 

  Diante do exposto, solicita informações quanto ao indicado, ou justificativa referente à 
impossibilidade de atendimento no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme disposto no Art. 65, XIX, da Lei 

Orgânica Municipal. 

Sala das Sessões – Colorado do Oeste – Estado de Rondônia, 03de Novembro de 2022. 

 
 
 
 

WENDER DE SOUZA CASTRO SILVA  
Vereador da CMCO 
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