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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

OFíCIO/CMPK/ N°. 028/2023. 

Presidente Kennedy — ES, 16 de março de 2023. 

Para: 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
Exmo. Sr. Dorlei Fontão da Cruz. 

Do 
Presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy/ES 
Exmo. Sr. Jacimar Marvila Batista 

Assunto: Encaminha a Indicação n° 010/2023. 

Excelentíssimo Prefeito, 

Encaminho a indicação de autoria do Exmo. Sr. Vereador Antonio Sergio dos 

Santos, de acordo com o art. 179 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Presidente Kennedy, na qual indica: "Que sejam adotadas as medidas 

necessárias para criação de centro de treinamento esportivo para atender 

crianças e jovens do município de Presidente Kennedy", regularmente aprovado 

pelo Plenário da Câmara Municipal na forma de seu Regimento Interno. 

Atenciosamente, 
, 

Jacimar Márvila Batista 
Presidente da Câmara Municipal de 

Presidente Kennedy— ES. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Presidente Kennedy — ES, 09 de março de 2023. 

Indicação n° 010/2023 

Indica ao Exmo. Prefeito Municipal que adote 
as medidas necessárias para criação de 
centro de treinamento esportivo para atender 
crianças e jovens do município de Presidente 
Kennedy. 

O Vereador Antonio Sergio dos Santos, com assento nesta Casa de Leis, 
vem à elevada presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Presidente 
Kennedy, indicar as medidas de relevante interesse público, que a seguir passa a 
expor. 

Considerando que a prática de esportes no caso das crianças e jovens, além 
de ajudar a evitar problemas de saúde no futuro, promove o desenvolvimento da 
força física, pois as atividades atuam diretamente no desenvolvimento da massa 
muscular, beneficiando grandiosamente as pessoas e até mesmo a sociedade, 
pois reduz a probabilidade de aparecimento de doenças; 

Considerando que ao praticar uma atividade física regularmente, ocorre um 
aumento de endorfina no organismo. Essa substância é responsável por alterações 
de humor, promovendo bem-estar. Por essa razão o esporte pode auxiliar na 
reversão de quadros de depressão, sendo muitas vezes parte de tratamentos 
psicológicos; 

Considerando que atualmente não possuímos local adequado para a prática 
de esportes, com uma equipe profissional para cuidar dos atletas, uma vez que é 
de suma importância a presença de preparadores físicos que tem papel 
fundamental no direcionamento dos treinos físicos e fisioterapeutas desportivos, 
que sua função fundamental é a reabilitação dos atletas como força muscular, 
potência, flexibilidade, entre outros. 

Ante o exposto, indica: 

Que sejam adotadas as medidas necessárias para criação de centro de 
treinamento esportivo para atender crianças e jovens do município de 
Presidente Kennedy. 
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Certos de que vossa Excelência considerará a pertinência da medida ora 
sugerida, manifestamos desde já nossos agradecimentos, renovando os votos de 
sucesso à frente da administração Municipal.

É o que indica. 

t 
Antonio Sérgio d s Santos 

Vereador 
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