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oVereadorMarcosReis,nousodesuasprerrogativaslegaisapresentaao
colendo plenário o seguinte:

AÉ. 10 - Torna Paúimônio Cultural os Campos de Futebol deYázea' no âmbito
do Municipal.
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res da sociedade

Entende-se por Patrimônio
10
imaterial, tomados individualmente
identidaáe, à ação, à memória dos
brasileira. (Art. 216 da CF)

§

-

Art.20-SerácriadaaComissáoGestoradoPrograma,formadapelosmembros

de Futebol e representantes de futebol amador, de acordo com
decreto regulamentador.

L'ú gr"ãii"n.e

AÉ.3o-Serárealizadoummapeamentocomalocalizaçãoedescriçãodetodos
os campos de vázea, no Município de Barreiras'
Art.

40

-

Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação'
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JUSTIFICATIVA

O objetivo do presente Projeto de Lei é a preservação da cultura e dos
poucos espaços de ressocialização, que ainda restam em nosso Município' E

fatoqueessescampossãolocaisdeconvivênciasadia,equemuitosjovens,
que
sobretudo os mais carentes, encontram nesses campos de futebol a alegria
de lado
as vezes a vida lhe cobra, que quem pratica esportes, comumente deixa
que'
drogas e tantos outros mecanismos sedutores da sociedade' Hoje, vemos

quantomaisoportunidadesnósdermosaosjovens,maioresaschancesdese
interesse
tornarem adultos comprometidos com a sociedade. Por isso, tamanho
forma ou
em manter estes campos de várzea, para que, cada vez mais' de uma
de outra, ajudem estes jovens a crescerem como cidadáos de bem'

Ademais,osCamposdeFuteboldeVázeaforamagênesedediversos

craques.Portanto,suamanutençãodevecontinuarservindodeincentivoe
de Yárzea
exemplo a outras centenas de jovens. No mesmo contexto, Campos

fazempartedaculturadenossaCidade.Alemdomais,porcontadaespeculação
do Município
imobiliária, é cada vez mais difícil encontrarmos áreas livres dentro
para implantação de campos de futebol, o que faz com que valorizemos ainda
mais estes espaços.
patrimônio
Com a aprovação desta lei, a preservação do futebol' como

denossacultura,sobretudoparaasclassesmenosfavorecidas,continuará
sendosinônimodetransformaçãosocialemelhorqualidadedevidadaqueles
menos favorecidos.
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