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INDICAÇÃO N°_'_____12020. 

INDICA AO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL QUE INSTITUA O 
REGULAMENTO GERAL DO USO DAS 
QUADRAS 	POLI ESPORTIVAS 
INSTALADAS NO MUNICÍPIO DE 
PARAUAPEBAS, VISANDO GARANTIR 
A INTEGRIDADE E MANTER O 
AMBIENTE ADEQUADO PARA 
POSSIBILITAR A PRÁTICA DE 
ATIVIDADES FÍSICAS DE FORMA 
SEGURA E ORGANIZADA PARA 
TODOS 

•;7-.7": 

Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 

Solicito que, depois de cumprido o rito regimental e ouvido o soberano plenário 
desta casa, encaminha-se ofício ao Exmo. Sr. Darci José Lermen, Prefeito 
Municipal, com cópia ao Ilmo. Sr. Laoreci Diniz Faleiro, Secretário Municipal de 
Esportes e Lazer e à Ilma. Sra. Selma Monteiro Dantas, Secretária Municipal de 
Urbanismo, com a indicação em tela, que dispõe sobre a instituição de regulamento 
geral do uso das quadras poliesportivas instaladas no município de Parauapebas, 
visando garantir a integridade e manter o ambiente adequado para possibilitar a 
prática de atividades físicas, de forma segura e organizada para todos. 

Av. F Qd. 33 Lt. Especial - B. Beiro Rio II - Parauapebas-PA - Cep. 68515-000  



Joelma Leite 
ereador PL 

ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DA VEREADORA JOELMA LEITE - PL 

JUSTIFICATIVA 

O reconhecimento do direito social do lazer contribui para a expansão do ser 
humano na sua essencialidade, com a liberação para o convívio familiar, a 
confraternização com os amigos, a prática de atividades lúdicas, esportivas, culturais, 
ao desfrute das artes, ao estudo, o que o condiciona a um crescimento pessoal, 
familiar e social. 

O artigo 217 da Constituição Federal, que define o esporte como dever do 
Estado e direito de cada um, reforçando o compromisso de democratizar o acesso às 
atividades esportivas como parte da formação integral de crianças, adolescentes e 
jovens (homens e mulheres). 

As quadras poliesportivas foram construídas para utilização de toda a 
comunidade, entretanto, usualmente, verifica-se o uso apenas de homens. 

Esta parlamentar recebeu vídeo, exibindo cenas de desrespeito e intimidação 
por partes de homens que pretendiam utilizar a quadra, expulsando as mulheres que 
lá estavam praticando atividade física. 

O regulamento poderá coibir atitudes como essas, permitindo que mulheres, 
crianças e adolescentes utilizem as quadras de forma segura e organizada para todos! 

Portanto, o regulamendo definindo, dias, horários, normas de utilização e 
conduta, deverá garantir a integridade, mantendo um ambiente adequado e propício 
ao desenvolvimento de atividades recreativas, especialmente, pelas mulheres. 

Nesse sentido, entendendo que o atendimento da demanda apresentada se 
comporta como uma medida necessária e urgente, submeto a presente proposição 
para apreciação e aprovação dos nobres pares. 

Parauapebas, 29 de junho de 2020. 
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