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A Câmara de Vereadores de Feliz 
Feliz, RS. 
 

INDICAÇÃO 021/2018 
 

Junior Freiberger, Vereador do Partido Social Democrático, vem encaminhar a esta 
Casa Legislativa, conforme previsto no artigo 165 do Regimento Interno desta casa, 
INDICAÇÃO, ao Poder Executivo Municipal, dar atenção especial ao desenvolvimento de 
eventos e atividades voltadas diretamente ao esporte do nosso Munícipio.  

 
Nos últimos anos, a Administração Municipal, seja de forma autônoma ou em 

parceira com o Conselho Municipal de Desporto, ampliou a quantidade de atividades 
desenvolvidas na área esportiva, bem como concessão de incentivos para as entidades de 
cunho esportivo.  

 
Assim além do já tradicional Campeonato Municipal de Campo, também foram 

realizados o Campeonato Municipal de Futsal, Rusticas, Torneio de Vôlei de Areia e 
Quadra, Passeio Ciclístico, Caminhadas, Torneio do Trabalhador e Olimpíada Dente de 
Leite.  

 
No que tange aos incentivos, nos últimos 4 anos, o Município concedeu auxílio 

financeiro para a realização do Campeonato Estadual de Bolão, para a construção do 
alambrado na Sociedade de Escadinhas, construção de vestiário para a Sociedade Juvenil 
de São Roque, entre outros.  Além disso, também se construíram duas academias da 
Saúde, uma no bairro Matiel e outra na Vila Rica.  

Entretanto, ao ouvir as manifestações da comunidade o sentimento que o cidadão 
felizense possui é que existe margem para uma maior atuação do Poder Público em 
políticas públicas voltadas para a pratica esportiva. 

Reforçando que o esporte está diretamente ligado ao desenvolvimento físico das 
pessoas, contribuindo para que se tenha uma vida mais saudável. Ao participar de uma ou 
mais modalidades esportivas, a pessoa desenvolve competências técnicas e habilidades 
emocionais e cognitivas que são essenciais para a sua formação e até mesmo para uma 
velhice saudável, uma vez que promove a integração e a socialização das pessoas, 
oferecendo novas vivencias e oportunidades. 

Para se ter uma ideia do quanto se pode crescer nesta área basta conferir os dados 
sobre os valores destinados para a área esportiva, que nos últimos quatro anos atingiu o 
percentual médio de 0,16% do Orçamento Municipal em gastos com o esporte. 

Diante do exposto, surge a presente indicação de ampliação das políticas públicas 
voltadas para a pratica esportiva. 

- Revitalização do espaço ao lado do antigo CTG, o qual possui condições de 
receber uma segunda cancha de areia para pratica do vôlei, e de um gramado em 
condições de realizar a pratica do futebol, bem como iluminação para o desenvolvimento 
destes esportes no turno da noite; 
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- Inserção de atividades físicas nas comunidades, a exemplo das atividades 
desenvolvidas pelo PELC. 

- Designação ou contratação de servidor que atue especificamente no planejamento 
e desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a pratica esportiva. 

- Ampliação de torneios e campeonatos, com a inserção de outras modalidades 
esportivas. 

- Auxílio no desenvolvimento de atividades às crianças e adolescentes, com o apoio 
às atividades já existentes, bem como verificar a possibilidade de inserção de novas 
modalidades em turno contrário nas escolas do Município. 

Nestes termos peço deferimento. 

Feliz, 17 de dezembro de 2018 

 
 

Junior Freiberger 
Vereador do Partido Social Democrático - PSD 


