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INDICAÇÃO N°. 028/2018

LI DO
NA SESSÃO DE
~q 1 04u:

- PRESIDENTE

o Vereador THOMAZ JOHNSON ABDONOR autor e subscrevem os Vereadores
AGNEI ALVES DA CONCEiÇÃO, ANTÔNIA FRANCISCA BORGES DE CARVALHO
BARBOSA e ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA, da presente Indicação requerem
que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor FÁBIO TRAD, Deputado Federal pelo Estado de Mato Grosso do Sul,
solicitamos recursos no sentido de construir uma ampla pista de skate dentro do Pátio do
Ginásio Municipal"João de Paula Ribeiro" na cidade de Rochedo/MS.

JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO que dentro da área do pátio do Ginásio Municipal de Rochedo já
existe quadra de areia, campo de futebol Society e uma academia ao ar livre;

CONSIDERANDO ser fundamental para o bom desenvolvimento físico e mental de
crianças e adolescentes a prática de atividades físicas e desportivas, tanto que a prática
desportiva é direito assegurado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, sendo dever da
sociedade em geral e do Poder Público assegurar-lhes as oportunidades e facilidades, a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e de dignidade;

CONSIDERANDO que várias crianças e adolescentes Rochedenses tem no skate
uma prática de esporte e lazer, no entanto, pela falta de um local apropriado acabam utilizando
locais inadequados para essa prática esportiva, como a Praça Centra e vias públicas, expondo
se desnecessariamente a risco de acidentes, sobretudo com veículos que também utilizam as
vias públicas, fato que vem gerando desconforto em alguns munícipes;

CONSIDERANDO por fim, como estabelecido no ECA, cabe ao Poder Público
assegurar as crianças e adolescentes o acesso também a atividades desportivas e de lazer,
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estes Vereadores e o Nobre Deputado devem incentivar crianças e adolescentes, a praticarem
esportes nas mais diversas modalidades possíveis;

CONSIDERANDO ainda a existência de recursos (Estaduais e Federais)
direcionados aos Municípios para programas que visam incentivar a implantação e
modernização de infraestrutura para prática de esportes e lazer;

CONSIDERANDO que a construção de uma pista de skate não requer investimentos
vultosos e, na contrapartida, trará imensos benefícios as nossas crianças e adolescentes, além
de zelar pela sua segurança durante a prática desportiva em local adequado para tal finalidade
e conhecendo Vossa Excelência e vosso empenho em projetos que beneficiam a população,
tenho que não medirá esforços para realizarmos esta conquista em benefício do nosso
Município, pelo que seremos imensamente gratos e faremos questão de levar vosso nome
nesta bandeira.
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