ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE BALNEÁRIO PINHAL
Balneário Pinhal, 02 de Outubro de 2014.

INDICAÇÃO 062/2014

O Vereador signatário, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 6º,
§1º do Regimento Interno do Poder Legislativo de Balneário Pinhal, INDICA ao
Chefe do Poder Executivo Municipal que seja viabilizada a construção de uma
pista de Motocross em Balneário Pinhal e dá outras providências.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação foi iniciativa de um grupo de motoqueiros
residentes no bairro de Magistério que veio através deste vereador solicitar a
construção de uma pista de Motocross em Balneário Pinhal.
Há algum tempo, estes munícipes já praticavam este esporte em uma
área situada próxima a subestação da CEEE, que com o tempo foi se
desfazendo, e o hábito dos usuários diminuiu conforme o passar do tempo,
extinguindo-se espaços adequados para esta prática.
De acordo com um dos representantes deste grupo, Patrique Gomes, por
ser um esporte que gera ruídos pode ser em local mais isolado, pois não
requer que seja um ponto central da cidade e ainda evita incômodos com a
vizinhança.
Vários motoqueiros e amantes desse esporte sonham com esta pista, e
quem veraneia nesta praia não vai mais precisar se deslocar para outra cidade
para praticar referido esporte como tem acontecido nos últimos verões.
Ressalto ainda que irá ajudar no treinamento de futuros atletas
profissionais nesta área, na realização de eventos além do aproveitamento de
uma área que está sem uso.

Sempre buscando o menor custo para a viabilidade deste projeto que
pode ser estudado pela Secretaria de Obras, pelo departamento de Esporte,
Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e demais repartições de interesse no
assunto.
Quem prestigia tais eventos, com certeza se emociona com os saltos dos
pilotos que além de proporcionar o lazer aos amantes deste esporte contribui
para o aquecimento da economia local trazendo vários pilotos e várias pessoas
de outros municípios, realizando aqui em nosso município, além do
aproveitamento de um espaço vazio que com certeza será mais valorizado.
Sendo assim diante exposto conto com atendimento do Poder Executivo e
apoio dos nobres pares.
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