CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT/MG
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INDICAÇÃO Nº: 13002/2017

ASSUNTO: Reunião com os skatistas de Santos Dumont

DE: Conrado Luciano Baptista // conrado@adv.oabmg.org.br

DESTINATÁRIO: Comandante da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, unidade do município de Santos Dumont.
Endereço: Rua Quinze de Fevereiro, n.º 1.949, Centro, Santos Dmont/MG,
CEP n.º 36.240-000. Telefone: (32) 3251-1766.
Santos Dumont, 1 de Janeiro de 2017.

O Vereador subscrevente, no uso de suas atribuições regimentais, legais
e constitucionais, vem, mui respeitosamente, com cordiais saudações, à
presença de Vossa Excelência, em conformidade com o Artigo 93 do Regimento
Interno da Câmara Municipal, apresentar a seguinte indicação: que o Comando
da Polícia Militar marque uma nova reunião, em conjunto, com todos os
skatistas da cidade e com o Poder Executivo Municipal, com o objetivo de
minimizar os conflitos que estão ocorrendo entre eles na cidade.
Além disso, é preciso destacar que os skatistas precisam de um local
equipado (haverá custos) para praticarem o esporte, e o Poder Executivo deve
incentivar e apoiar a juventude que está querendo exercer um direito. O
esporte deve ser visto como uma atividade que muda a vida das pessoas e que
resolve vários problemas sociais. Será importante a Polícia Militar contribuir
para o sucesso desses jovens que desejam praticar esse esporte, que gera renda
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e emprego, movimenta a economia e serve como instrumento de inclusão
social.
O vereador subscrevente está à disposição para participar da reunião,
por ter contato com os skatistas da cidade e por já tentar diminuir os conflitos
que existem com os policiais.
Termos em que, atenciosamente, pede deferimento.
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