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ExcELENTtssíuto sENHoR pRESTDENTE DA cÂmena DE vEREADoRES DE

BARREIRAS ESTADO DA BAHIA.

O vereador abaixo assinado no uso de suas atribuições legais e regimentais vem

requerer a V. Ex". que apos a deliberação e a aprovação do plenário, seja

encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

"Reforma geral das Quadras Poliesportivas e Quadras de Areia, sendo também
executados os reparos dos alambrados, telas, iluminação e limpeza da Praça no

Conjunto Habitacional Barreiras l, no municipio de Barreiras/BA".

Justificativa

Praticar esportes é essencial para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Contudo, muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos brasileiros não têm acesso a

esse tipo de atividade. Segundo dados do lnstituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais (lnep), somente 21o/o das escolas de Ensino Fundamental no Brasil,

tinham quadras de esporte, por isso tão importante as quadras poliesportivas nos

bairros de nossa comunidade.

E os problemas não param por aí. Para completar este triste quadro, a maioria das

quadras poliesportivas em Barreiras está em mau estado de conservação para que a

população pratique esporte. Vale lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente

prevê que é dever dos governos e da sociedade oferecer espaços seguros para a

prática de atividades de esporte e lazer para toda comunidade.
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Na sede do Município de Barreiras há carência de

a população, bem como para as suas famílias, e

náo tem uma realidade diferente.
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O esporte e o lazer é um direito constitucionalmente assegurado, cabendo ao Poder

Público propiciar as condições materiais suficientes para a efetivação dessa garantia,

incumbindo-lhe, ainda, a obrigação de privilegiar as camadas sociais mais carentes e

o universo populacional compreendido pelas crianças e adolescentes.

E necessária a reforma das quadras poliesportivas e das quadras de areia localizadas

neste bairro,uma vez que estas se encontram em más condições de uso, com

iluminação inadequada, alambrados e telas de proteção danificadas,causando uma

deficiência da atividade esportiva para toda a população residente no bairro.

E necessário salientar queasquadras ficam em uma localidade onde há um elevado

grau de violência que muitas vezes são causadas pela ociosidade dos que poderiam

estar praticando algum tipo de esporte.

A prática esportivacontribui no combate ao uso de drogas e marginalização dos

nossos jovens, possibilitando inclusive a retirada destes do mundo de atividades ilegal.

A reforma geral das quadras poliesportivas atenderá os anseios e os desejos dos

moradores, estudantes e população em geral, além de alavancar o desenvolvimento

socio-educacional e esportivo do município.

Sala das Sessões, 27 de Junho de 2018.
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