
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
SANTIAGO: “TERRA DOS POETAS” – RS 

BANCADA DO PARTIDO PROGRESSISTA 
Como é lindo ver o meu pampa 
Nas madrugadas de inverno 
Só mesmo a lenha de cerno 
Aquece a alma gelada... 

Ataliba de Lima Lopes 

Senhor Presidente: 
 
 O vereador DAVI ERBICE VERNIER, integrante da Bancada do Partido Progressista, 
usando das atribuições legais e Regimentais, vêem perante Vossa Excelência apresentar o 
seguinte pedido: 

 
PROPOSIÇÃO: 
 

 Que o Poder Legislativo encaminhe correspondência ao Executivo Municipal, para que o 
mesmo estude a possibilidade da construção de uma pista de skate junto ao espaço do 
Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto – Ginasião. 
 

JUSTIFICATIVA: 
 

 O objetivo desta é de atender a reivindicação de vários skatistas, crianças e ou 
adolescentes, alguns são realmente esportistas do ramo, entre estes, masculinos e 
femininos. 
 Os esportes de aventura estão em expansão nos segmentos de lazer, educação, 
aprendizagem e treinamento, praticados cada vez mais por crianças, adolescentes e adultos. O 
skate é um dos esportes em desenvolvimento, tornando-se no Brasil o segundo maior em 
número de praticantes hoje, movimentando em muito o comércio esportivo no país e em 
consequência em Santiago. Este esporte está sendo empregado, aos cuidados inclusive a 
Professores de Educação Física dada a necessidade. Também em escolas é muito praticado.  

Por outro lado existe um descuido e prática inadequada nas ruas, praças e calçadas, até 
mesmo desprezando o patrimônio particular e público.  Acredito que caiba ao Poder Público 
dar de alguma forma condições para tal, daí até poderemos cobrar alguma coisa no sentido de 
cultura, educação ou privacidade uma vez que estaríamos proporcionando dentro do município 
espaço para a prática. 
 A Empresa Skate Spot (51-3086-0526 / 8412-4253), é indicada pela Associação 
Gaúcha de Skates, para sua construção. Em contato com os mesmos me forneceram os 
seguintes dados: 

O m² da pista, construído, custa em torno de R$ 450,00 
Uma pista mínima deverá medir 300 m². Uma oficial para competições é de 600 m². 

Se tivermos uma nessa dimensão, podemos entrar no circuito de campeonatos. 
Se quisermos somente o projeto da pista, vale de R$ 8.000,00 a 15.000,00 
   

Segue em anexo, modelos de algumas pistas elaboradas pela referida empresa. 
 

   Sala Zeferino Oliveira, 21 de janeiro de 2019. 
 
 

Davi Erbice Vernier 
Vereador 


