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Requeiro na forma regimental, seja encaminhado em forma de INDICAÇÃO, ao Sr.
Governador de Estado do Amazonas, destinação de verba no valor Oe n$-TTOCOOOIO ( hum
milhão e cem mil reais) para manutenção e exibição ao público do acervo do "Museu
Internacional do Esporte Dr. Roberto Gestao'.
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JUSTIFICATIVA

Após visitação e apreciação do acervo único com mais de 70 mil ítens do
esporte nacional e mundial de propriedade particular do ilustre amazonense Dr. Roberto Gesta,
nos levando a vislumbrar a oportunidade de termos a possibilidade de enriquecimento histórico
do nosso Estado,junto à população em geral e turística interessada em esporte elazer.

Trata-se de um verdadeiro tesouro particular, com peças de até 2 mil
anos Ac, de existência, raridades que não existem noutro lugar do mundo, pois além do valor de
mercado, estamos falando do valor histórico, que atrairâ todo um público admirador da cultura
e da história do esporte mundial em toda a sua existência.

Percebemos uma enorme grandeza compromisso com o nosso
Amazonas por parte do Dr. Roberto Gesta, em proporcionar essa oportunidade ao nosso povo
e outros povos do mundo afora que possam conhecer esse museu em nossa cidade Manaus, que
hoje, por iniciativa do próprio dr. Roberto Gesta, jâ estâ instalado em um salão na arena da
Amazõnia, necessitando de aporte financeiro pleiteado para iniciar sua exibição.

Acreditamos na sensibilidade do Sr. Governador, com apoio da
Secretaria Estadual de Esporte, Secretaria de cultura e de Turismo, possaln juntas efetivar essa
grande oportunidade desse ilustre Amazonense que está proporcionando ao Estado a realização
desse projeto de enorme alcance cultural, econômico e turístico.

Nesse diapasão, na convicção de que poderei estar ora ajudando o
espofte do Estado do Amazonas, com este projeto de lei, conto aqui com a sabedoria dos meus
nobres pares, pela a aprovação desta propositura.

Plenário da Assemblera do Estado do Amazonas em Manaus,
13 de fevereiro de 2019
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