CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA DEZOITO, 758 - CENTRO
CNPJ: 05.443.531/0001-72
FONE: (67) 3562-1300

Requerimento: 168 / 2018

REQUEIREMOS à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de
Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal João Carlos Krug, solicitando para que
seja informado a esta Casa de Leis se há previsão para ser implantado em nosso Município um
Projeto para a Construção da Praça de Eventos Esportivos, conforme Indicação número 491/2018,
de autoria destes Vereadores.
Tendo em vista que já foi cadastrado Projeto para esta construção no SICONV, a partir do
Convênio número 863614/2017 da Proposta número 104084/2017.
JUSTIFICATIVA
Considerando o surgimento de novos bairros e atualmente, nestes bairros, não existem espaços
apropriado para desenvolver o lazer em família, espaço para manifestações cívicas, populares e
esportivas. Com a implantação do referido projeto em nosso município estaremos sanando uma
parte dessa carência. Pois estas instalações serão compostas por: Quadra de Futebol Society,
Quadra de areia para vôlei, Pista de Kart, Pista de Ciclismo, Pista de Drift e Pista de caminhada.
Com a implantação do referido projeto em nosso município estaremos atendendo aos anseios de
inúmeras famílias e oferecendo um espaço inovador, que a comunidade entenda como seu; que seja
provocador de mudanças sociais, e que oportunize maiores condições de participação e convívio
social à população dos bairros. A construção da pista de Kart será algo totalmente inovador no
município, pois o kart é a porta de entrada para os jovens que gostam da velocidade e que querem
seguir carreira no esporte, é um esporte que atrai muitas crianças e jovens, já que eles vivem
sedentos pela velocidade e tem a possibilidade de descobrirem mais do que um hobby, uma
diversão que pode se tornar uma profissão futura. O Ciclismo é uma modalidade indicada para
pessoas de qualquer idade sem se importar com seu condicionamento físico e está ganhando cada
vez mais praticantes. A construção da Quadra de Futebol Society, da quadra de areia e da Pista de
Caminhada estimulará a pratica de esportes e um incentivo a valorização desse público gerando um
maior uso do mesmo. O esporte, assim como a pratica de atividades físicas, é uma ferramenta de
auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano. Crianças,
adolescentes, jovens e adultos de nossos dias, estão carentes de valores éticos e morais e encontram
no esporte o incentivo a essas conquistas, aliadas ao sentimento de cooperação e amizade. Ante
estas necessidades e de olho no futuro, o município de Chapadão do Sul – MS, busca por em
prática um processo de ampliação nos espaços esportivos e de lazer do município. A ideia é unir
conforto e infraestrutura aumentando cada vez mais o interesse e procura pela prática do esporte e
do lazer, visto que é fundamental para o bem-estar. Portanto, este espaço será um instrumento de
fundamental importância que proporcionará aos munícipes de Chapadão do Sul melhor qualidade
de vida, com um espaço que proporcione atividades de lazer, esportes, entre outros.
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Sala das Sessões, 13 de agosto de 2018

Anderson Abreu
Vereador(a) - DEM

Mika
Vereador(a) - MDB
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