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INDICAÇÃO N° 015/2013

Senhor Presidente,

o

Vereador que esta subscreve, nos termos do Regimento Interno
deste egregio parlamento, requer que seja endereçado expediente ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, Magno Rogério Siqueira Amorim, para que o mesmo adote
todas as providências necessárias para que se proceda a reforma da quadra poliesportiva
do Bairro da Aviação, neste município, bem como, a construção de,. arquibancadas
laterais.

JUSTIFICA TIV A

Esta proposição se justifica pelos argumentos abaixo delineados,
senão vejamos:
A reforma da quadra poliesportiva supracitada servirá para
resgatarmos, ou melhor, desenvolvermos o gosto pelo esporte na juventude do Bairro da
Aviação, que hoje se ver privada do uso de uma quadra poliesportiva condizente com as
necessidades dos jovens esportista.
É quase que incalculável o benefício que o esporte proporciona à
sociedade. A inclusão social e os inúmeros benefícios que as atividades físicas trazem à
saúde humana são alguns itens que fazem com que o esporte tenha um importante papel
perante à sociedade.
No momento em que a violência tornou-se banal na sociedade em
geral, o esporte cumpre uma importante função de inclusão social. Ao tirar crianças e
adolescente das ruas, ele ajuda na prevenção e no combate às drogas e à violência,
contribuindo para a promoção da segurança pública.
O poder de transformação do esporte é inegável, e com a presente
emenda iremos contribuir para que uma grande camada de jovens deixem a ociosidade
de lado para sair em busca da prática de uma atividade esportiva, e o que é melhor, em
seu próprio bairro.
A atividade esportiva melhorara o desempenho e a saúde dos
alunos e dos jovens, pois foi cientificamente comprovado que as atividades físicas
desenvolvem a auto-estima e conseqüentemente o rendimento no estudo e no trabalho.
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Além da inclusão social, o esporte proporciona mumeros
benefícios à saúde humana. Atuando na prevenção de doenças cardíacas, diabetes,
obesidade e várias outras doenças, o esporte ganha espaço e interesse pela medicina.
É essencial o Poder Público estimular a prática do esporte na
população. Comprovado o seu poder de transformação na luta por uma vida mais
saudável e na inclusão social, ele deve ser adotado como forma de melhorar a
convivência na sociedade e na promoção da paz social.
Plenário Hercílio do Lago Filho, do Palácio Antonio Rodrigues
Filho, em 18 de fevereiro de 2013.

