INDICAÇÃO Nº 23/2019
AUTOR: VEREADOR JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade com as
normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara Municipal, que
encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Robson Samara Rodrigues de
Almeida, Prefeito Municipal, com cópia à senhora Maria Margarida de Matos, Secretária
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e ao senhor Jair Carlos
Queiroz, Diretor Municipal de Esportes, solicitando medidas no sentido de retomar a
realização de eventos esportivos, com treinamento de categorias de base, realização de
campeonatos, em especial envolvendo atividades de ciclismo, cuja modalidade é presente
e muito forte em nosso Município.
JUSTIFICATIVA
Nunca houve tempo em que a prática do esporte
estivesse tão ausente em nosso Município como nos dias atuais. Aliás, há alguns anos quase
não se vê qualquer tipo de campeonato sendo realizado, mais precisamente com as categorias
de base envolvendo nossos esportistas, o que é lamentável, uma vez que o esporte contribui
para a formação de nossos jovens, tirando-os da ociosidade das ruas. É triste ver que não se
contempla nossas crianças, adolescentes e jovens com a oportunidade de praticar esportes,
treinando as categorias de base do futusal, futebol de campo, voleibol, basquete e artes
marciais, que além dos benefícios que todo esporte traz, ainda pode revelar profissionais para
o futuro.
Neste contexto quero mencionar uma modalidade
esportiva que a cada dia mais ganha o gosto dos aparecidenses, que é o ciclismo. A sua
prática, que começou de maneira tímida, atualmente conta com mais de 100 adeptos. Vimos
nessa classe um potencial grande para se desenvolver projetos envolvendo os praticantes, a
exemplo do que foi realizado na vizinha cidade de Santa Fé do Sul. Recentemente aquele
município organizou o 1º Triatlo, que consiste da natação, ciclismo e corrida, onde no Parque
das Águas Claras, os atletas iniciaram com a natação de um trecho, seguido pelo ciclismo em
asfalto e terra, finalizando com a corrida contornando a orla. O evento foi um sucesso e já foi
inserido no calendário esportivo do Município.
O que não falta são ideias para ser colocadas em prática,
tendo como principal objetivo, envolver nossos jovens na prática sadia do esporte, ao invés de
ficarem na ociosidade. Deve-se começar o quanto antes a desenvolver projetos que culminem
com a fomentação do setor esportivo, onde assistiremos a realização de campeonatos de todas
as modalidades possíveis, fazendo renascer em nosso Município eventos que agradam a
população, ajuda no comércio local, atrai turistas, enfim, só traz ganhos para a cidade. Espero
que Vossa Excelência, juntamente com os departamentos ligados ao esporte, envide todos os
esforços para o atendimento desta indicação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado - MS, 25 de fevereiro de 2019.
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
VEREADOR

