Requerimento nº 030/13.
De 17 de junho de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Santa
Clara d´Oeste.

Gilmar Dias de Oliveira, Vereador com
assento a esta Edilidade, vem, com o devido
respeito, requerer, ouvido o douto Plenário, seja
oficiado
ao
Excelentíssimo
Prefeito
Municipal,
Senhor Claudiomar Furoni Sanches, para que encaminhe
a esta Casa de Leis, a seguinte informação referente
ao esporte local:
• Existem Projetos e verbas disponíveis para a
recuperação
e
manutenção
do
Estádio
municipal e mine campo de Santa Luzia;
JUSTIFICATIVA
Tendo em vista a necessidade de melhorias
nos campos de futebol entre eles, colocação de uma
tela de proteção atrás do gol; e a uniformização das
escolinhas
desportivas
com
o
mesmo
padrão.
Embora o município possua estrutura relativamente
grande no esporte, mostra-se ainda carente de ações
que proporcionem às crianças, adolescentes e jovens
a pratica de atividade física e a ocupação do tempo
ocioso. Destacando a importância que o esporte pode
ter no desenvolvimento físico, mental, moral e
social do ser humano indiferente da faixa etária,
possibilitando também a convivência social, trazendo
segurança e os distanciando de outros fatores
maléficos como o uso de drogas, álcool etc.
Sabemos que o esporte é uma medida atrativa e eficaz
para transformar crianças em jovens e adultos
saudáveis. Não há na história nenhuma afirmação mais

verdadeira que essa: “Corpo são, mente sã’’. E o
esporte e lazer garantem o que os filósofos já
diziam há anos.
As
informações
ora
solicitadas
são
indispensáveis para que esta câmara Municipal, nos
termos do que preceitua o art.31, da Constituição
Federal, exerça sua função fiscalizadora dos atos do
Poder Executivo.
Também é nosso dever, devido ao cargo
que ocupamos sanarmos os questionamentos de inúmeros
munícipes, profissionais da área e atletas, sendo a
documentação em questão, a única forma de responder
as indagações que nos rodeiam.

Sala
das
Sessões
“Vereador
Domingues”, 17 de junho de 2013.

Benedito

Gilmar Dias de Oliveira
Vereador

Alves

