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INDICAÇÃO Nº. 008/2011

                        Considerando que é dever do Vereador indicar a Administração Pública

Municipal,  providências  em favor  do  bem estar  da  população,  na qual  está  inserida  as

atividades esportivas. 

                         Considerando que, a Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer de

Roseira, dentre as atividades esportivas que organiza e realiza, organiza os Torneios, e/ou,

campeonatos denominados interbairros.

                         Considerando que a prática esportiva tem por objetivo a competição

saudável, desarmada de qualquer sentimento de hostilidade entre os participantes.

                         Considerando que, durante as disputas esportivas por títulos, em torneios e

campeonatos,  é comum e natural  o acirramento dos ânimos, com o calor da disputa, no

desejo de vencer as competições, porém de forma individualizada e localizada.       

                         Considerando a superada cultura popular e conhecida de “bairrismo”, que

estimulava sentimento de rixa, enfrentamentos e hostilidades entre moradores de uma mesma

comunidade, porém de bairros diferentes, algumas das quais, que se desdobrava em ações de

agressões fora das disputas esportivas, em outros eventos organizados pela comunidade.

                         Considerando que, em tese, o campeonato, e/ou, torneio organizado e

realizado  pela  Secretaria  Municipal  de  Esportes,  Turismo  e  Lazer,  denominado

“interbairros”, pode em tese, ressuscitar e estimular o ultrapassado e repugnante sentimento

de bairrismo,  provocando  animosidade e  rixa entre  concidadãos,  contrariando o espírito

esportivo, que tem por objetivo promover a saúde pelo esporte, o espírito de integração e

equipe, e, o congraçamento entre membros e visitantes de uma mesma comunidade.

                         Pelas considerações mencionadas, indico ao ILMO SR Diretor da Secretaria

Municipal  de  Esportes,  Turismo  e  Lazer,  denominar  o campeonato,  e/ou,  torneio

interbairros,  em  campeonato,  ou,  torneio  amador  roseirense,  permitindo  as  equipes

participantes liberdade de organização de suas equipe, que poderão se compor de atletas de

bairros  diferentes,  porém,  prevalecendo  à  organização  do  evento  esportivo,  pela

multiplicidade de equipes participantes e, não de bairros.

                         Que se dê conhecimento por escrito, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de

Roseira, MD Marcos de Oliveira Galvão, ao ILMO SR Diretor do Jornal “O APARECIDA”
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e  ao  ILMO  SR  Diretor  do  Departamento  de  Jornalismo  da  Rádio  Aparecida,  para

conhecimento público.   

Plenário Vereador João Caltabiano, 21 de Fevereiro de 2011.
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