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PROPOSIÇÃO N° 006/2021 

Espécie: Requerimento 

O Vereador ISAIAS XAVIER DE AGUIAR, no uso de suas atribuições legais, vem 
através do presente, solicitar do Exmo. Prefeito Municipal de Capistrano, Sr (a). Antônio 
Soares Saraiva Junior, com o aval do Plenário Soberano deste Legislativo, o que a seguir 
apresenta: 

Excelentíssimos Vereadores, 

Em atenção aos interesses de nossa sociedade, venho solicitar do Poder Executivo 

Municipal, requerendo ao setor competente a reforma e a coberta da quadra esportiva da 

localidade de Boqueirão. 

JUSTIFICATIVA 

A presente indicação se faz imperiosa, considerando que a Administração Pública 

Municipal deve promover o direito ao esporte de qualidade. 

Praticar esportes é essencial para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

Contudo, muitos meninos e meninas brasileiros não têm acesso a esse tipo de atividade. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), somente 

21% das escolas de Ensino Fundamental no Brasil, em 2003, tinham quadras de esporte. 

E os problemas não param por aí. Para completar este triste quadro, a maioria das 

cidades brasileiras tem poucas instalações acessíveis e em bom estado para que meninas e 

meninos pratiquem esportes. 
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Vale lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que é dever dos 

governos e da sociedade oferecer espaços seguros e atividades de esporte, lazer e cultura 

para todas as crianças e adolescentes. 

O esporte e o lazer é um direito individual e coletivo constitucionalmente assegurado, 

cabendo ao Poder Público propiciar as condições materiais suficientes para a efetivação 

dessa garantia, incumbindo-lhe, ainda, a obrigação de privilegiar as camadas sociais mais 

carentes e o universo populacional compreendido pelas crianças e adolescentes. 

É necessária a reforma da quadra da Localidade de Boqueirão uma vez que esta se 

encontra em condições precárias para a prática de esportes, causando uma deficiência de tal 

atividade para toda a população residente na comunidade supra. 

É necessário salientar que o esporte e o lazer contribuem e são fatores preponderantes 

no combate ao uso de drogas e marginalização dos nossos jovens, bem como possibilita 

inclusive a retirada destes do mundo de atividades ilegais. 

A reforma da quadra ora proposta, atenderá os anseios e os desejos dos moradores, 

estudantes e população em geral, além de alavancar o desenvolvimento sócio-educacional, 

esportivo, cultural da região. 

Na certeza de apoio e aprovação, aproveito o ensejo para apresentar os meus 

antecipados agradecimentos. 

Plenário da Câmara Municipal de Capistrano, em 12 de janeiro de 2021. 
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ISAIAS XAVIER DE AGUIAR 

Vereador 
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