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PROJETO DE LEI N'085 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018.
cra Municipald
i ocolo no
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Ementa: "CONSIDERA BEM CULTURAL PARA FINS DE
TOMBAMENTO, DE NATI]REZA IMATERIAL, A CORRIDA

crcLÍsrtct

DENqMINADA

- coRRIDA ctcúsnce

za

(VINTE E SEIS) DE MAIO".

e cÂuen,q MUNICIPAL DE BARREIRÁs Do
BAHIA, no uso de

ESTADo DA

suas atribuições legais e regimentais.

APROVA

Artigo I. Fico cottsitlerodo patrimônio cullural de inleresse público, poro ftns de
tuntítmento de noturezo imoteriol, a Corrida Ciclística denominodo 26 (VinÍe e Seis)
dc moio.

Arligo 2" Ptra ofim do tlisposto nesto Lei cottsidero - se Corrido Ciclística 26 (Vinre
e Siisl ae Maio um evento esportivo realizado olravés de provos Ciclíslicos que podem
ser execuÍotlas em diversas modalitlatles tle cunho comemorúivo e lem como objetivo
conrcmorur o dnlo que morco o emoncipoção tlo citlule de Borreiros'
Artigo 3' Em razão do presenle ton bamento, o Poder Ptiblico promoverá anualntenle
a CTrrida 26 (Vinte e Seis) tle Mttio, ttos termos do orr' 6" inciso XLL' do Lei
orgânico rlo Municipio tle Barreiras-BÁ e prolegetá os coracleríslicas oponlodas na
Lei disposto.

Arligo 4" Em rozão de rtécadas de rradição a prova Vinte e Seis de Maio deverá ser
que se
reoizadn preferencid mente no dia 26 (vinle e seis) de Moio que é o tlio em
em
i oniversório tta Cittode de Btrreiras, sendo facullotlo fovor tlo
,on

"^orà
em outro
inleresse en, unrfl moior vtlorização do evento. A provo poderá ser reolizotlo
que
onlecedem o tlio 26
dnla desde que seia no semono comemoralivo on ttos dias
(vinte e seis) de Maio ou tlios após o tlota.
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Arligo 5. A corrida 26 (vinte e Seis) de Maio será obf igolof iomente composltt Po.t
u^i prouo única de Ciclismo Olímpico em circuito, a ser Reolizatlo na Avenido
cteriiton Andrade. Por interesse tle uma melhor valorização do evenlo será focullado
aos organizadores do evento estipularem oulras nodalidodes com provas de

conlrarrelógio e umü pÍovü de Eslrado em lugares distinlos da Avenido, conlonlo que
a prova de Circuilo ocorrleço na Avenida Cleriston Andrade'

Artigo 6" Poderd ser introduzido a modalidode Mourttoin Bike, Triúhlon, Dua rlon e
Bicícross sob a condiçdo de que ocorra a provo de Ciclismo Olímpico citada como
prova obrigatório no orligo anlerior.

Artigo 7" A Prefeituro Municipal tle Barreiras para cusleor as ptowrs poderd
preferenciolmente se utilizar tlas verbas tlisponíveis iti ptevistos no orçome,rlo pflro

'r"ír*

gnru,, trfi semort( de comemoroções do nniversàrio tlo Cidade de Barreiros'
e deduzittos
sabend"o que lotlos as despesos correrão a corgo tltt Preleituro Municipol
do orçomento orrufll.

Artigo

E"

A Prekiturt Municipal de Borreiros potlerá disponibilizar premiações

em

dintieiro poro os ganhodores das modolidades disputodas'

Artigo 9' Preferencialmente, a Preleitura Municipnt tle Borreiros e evenluús

porierias tleverom orcar com lotlas as tlespesos do evento devendo os inscrições serent
'gratuitds.
(vinte e
Em observância de uma maior
"Seis)
ões dos
de Maio o serd focultado a co
pora os
porticipanles, destle que o que for trreca
ganhadores do eventos,

Artigol0"APrefeituroMunicipottleBorreirosen,selrak,ndodoreolizoçítotlos
izaÇrio ths
prlios poderá buscar pnrcerio, ion, n itriciotivo privotlo com o fint de re
pfovos.
ri
Sobre o responsabilidade organigcional e dos detalhes inerenles
inscriç.ões'
reaiizoção das provas fico estipulatto que: modalidades' premiações'
Prefeiturt
tlo
esporle
,ntrgoiior, locoi, datos,- hordrioi Jicarão o corgo rlo.se.lor de
deleg«la púrfl umfi
muriicipot de Barreiras. potlentlo oinda tol responsabilitlode ser
representatividade e
associição de ciclistos local, preferencialmente, umo que te"hfl
privnda sem
atenrla aos anseios tlos inter"ssartos ou pürd uma comissão orgoniTadora
tle orgon-izaçiio de eventos' desde que
fins lucrolivos ou para empres do 'omo
-obedeçam
aJormo e condições esiipuladas por essa Lei'

Arrigo

lt"

Arligo l2"Jalo que o lei

npós lodos os trômiles legnis entrorá em vigor na tlola de suo

publicoçiio.
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DA JUSTIFICATIVÁ

Senhores Vereadores,

A Corrida 26 (Vinte e Seis) de Maio, rcalizada sempre na semana
de comemorações do aniversário da cidade de Barreiras, é uma prova Ciclística que teve
sua primeira edição no ano de 1993 e desde então vem sendo realizada todos os anos.
perfazendo atualmente 25 vinte e cinco anos de tradição.
Aludido evento foi criado na gestão do ex-preÍ-eito Saulo Pedrosa
com a finalidade de comemorar o aniversário da Cidade de Barreiras. seguindo o
exemplo de grandes cidades e Estados como São Pulo dentre outros.

A

Corrida 26 (Vinte e Seis) de Maio é atualmente uma das
coridas mas impoúantes do Estado da Bahia. Tendo em vista a sua tradição, já Íbi
incluída no calendário do Campeonato Baiano de Ciclismo Olímpico. por atrair
anualmente competidores de outros estados como Tocantins, Goiânia, Brasília entre
outros.

Barreiras é uma cidade que ao longo dos anos vem adquirindo
grande tradição e valor no cenário esportivo na modalidade Ciclismo Olímpico,
Mountain Bike, Triathlon graças aos seus valorosos atletas que já percorreram o Brasil
disputando provas em niveis nacionais e intemacionais.

já faz parte
jus
tradições locais. fàzendo
à condição de patrimônio imaterial de nossa Cidade
Dessa t'orma. está provado que o evento em comento

das

dadas suas memórias.

Fica claro também que a prova 26 de Maio incentiva cada vez
pessoas
mais as
de nossa cidade a aderirem ao esporte, tendo como ganho uma
manutenção e melhoria da saúde.
Um estudo publicado pelo British Medical Journal infbrma que se
locomover de bicicleta diariamente, para ir ao trabalho ou à escola reduz em 527o o
risco de sofrer doenças sérias do coração e em 40oÁ o risco de câncer, entre outras
vantagens, se comparado a outras atividades fisicas como andar ou correr.
Os autores monitoraram durante cinco anos a rotina de trabalho
de pessoas divididas em cinco categorias (inativos. ciclistas. andantes e opçõcs mislas
de inação,'ciclisrno e inação/caminhada).
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Curiosamente. caminhar até o local de trabalho. ou seja. também
uma atividade puramente llsica. reduz em apenas 2'7oÁ o risco de desenvolver doenças
cardiacas (quase metade em comparação ao ciclismo) e em 367o o perigo de morrcr por
causa delas. Uma possivel justiÍicativa: o trajeto de caminhadas geralmente é mais curto
que o de pedaladas, exigindo menos esforço.

Os maiores riscos, como seria de se prever. surgem entre os
inativos e os das opções mistas. Por isso, os autores propõem que o govemo incentive
então as boas práticas de fbrma constante.

Sala das Sessões, 23 de Novem
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