
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SANTIAGO 

BANCADA PROGRESSISTA 

 

 

Senhor Presidente: 

  O vereador CLAUDIO BATISTA MANZONI, integrante da Bancada 

Progressista, usando das atribuições legais e Regimentais, vem perante Vossa 

Excelência apresentar a seguinte: 

 

 

PROPOSIÇÃO – INDICAÇÃO 

 

  Que seja encaminhado ao Poder Executivo, Proposição Indicação, para 

que seja construída, em Santiago, a Casa do Esporte tendo como local Ginásio 

Poliesportivo Aureliano de Figueiredo Pinto. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Tendo em vista a história e a força do esporte santiaguense, sugiro ao 

executivo que seja implantado a Casa do Esporte, como um centro que concentrará 

diversas atividades, contendo uma Secretaria ou Departamento de Esporte do 

Município, Sala de Reuniões, Sala para as Entidades Organizadas, Museu do Esporte, 

Refeitório, Alojamentos para pessoas (15 pessoas), Academia para o Esporte Amador e 

Projetos da Prefeitura e também a colocação de vários painéis artísticos com fotos, 

ilustrações entre os pilares do interior do ginásio das modalidades de esportes que o 

município possui, como forma de valorizar e mostrar estes, como Futebol (de campo, de 

areia, society, futebol sete, futsal), corridas, bocha, muay thay, voleibol, natação, judô, 

capoeira, crossfit, rústica, atletismo, zumba, recreação, padel, tênis, esportes 

paraolímpicos, jogos de cartas, esportes rurais entre outros. Nos painéis seria 

interessante à instalação de refletores para melhor visualização destes.  

O Museu com exposição de fotos ou a exibição de vídeos, propondo 

servir de elo entre o passado e futuro no resgate a historia do esporte santiaguense, 

implantando as condições necessárias para o desenvolvimento e execução de 

programas, projetos, pesquisas e estudos, buscando a preservação da memória esportiva 

da cidade. Todo material constante no acervo ficará à disposição para associações, 

clubes, escolas e comunidade, visando estudos e pesquisas. Além de todo patrimônio 

cultural adquirido, poderá realizar toda e qualquer atividade visando incentivar novas 

doações e divulgar o trabalho desenvolvido. 

Ponto de encontro de esportistas, pesquisadores e entidade educacionais 

interessados no conhecimento. 

 

   

 

                                             Ver. Cláudio Batista Manzoni 

Proponente          


