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Muito se tem falado da crescente deterioração das condições de vida no meio urbano. Muitos, 
também, são os fatores apontados como exemplificadores desta decaída gradativa da qualidade de 
vida urbana. Os parâmetros mais freqüentes de verificação desta realidade costumam centrar-se, 
especialmente, na memória de uma cidade em que havia um adequado equilíbrio entre os espaços 
construídos e livres, entre as áreas plantadas e permeáveis e aquelas pavimentadas, entre os locais 
disponíveis à livre circulação e os reclusos, e aspectos de segurança presentes nestes e naqueles 
espaços, conjuntamente. 
 
De outra parte, os referenciais utilizados para a constatação desta triste realidade podem ser 
encontrados a partir da comparação desta com aquela Cidade e, novamente, todos os sinais de 
desequilíbrio vêm à tona. 
 
Não é difícil perceber que o ambiente compartilhado tem, gradativamente cedido espaço aos 
ambientes fechados, como uma forma de defesas dos habitantes da urbe à disseminação da 
violência. Esquecemo-nos, entretanto, de que a convivência em grupo contribui para o exercício 
da tolerância, tão necessária para equacionamento das diferenças. 
 
A atividade desportiva tem este condão de diminuir espaços entre as lacunas sociais, promover a 
integração, contribuir para o aprendizado sistêmico da superação de metas, propiciar a exposição 
ao necessário contato com a derrota para, através dela, moldarem-se vencedores. Do ponto de 
vista físico de sua constituição, os centros desportivos acumulam, ainda, mais um fator de 
essencial significado para a Cidade: são constituídos, em geral, por espaços pouco edificados, 
arborizados, pouco impermeabilizados, de características tão valiosa quanto raras no meio 
urbano. 
 
A proposta de lei ora apresentada visa assegurar uma condição mais perene de existência àqueles 
espaços, visto sua fundamental importância para a qualidade de vida presente e futura dos 
integrantes de uma cidade tão carente de espaços verdes e de recreação como a nossa. O 
mecanismo apontado garantirá a relocação dos clubes desportivos municipais para área 
semelhante, na eventual necessidade pública de utilização de sua área original. 
 
Desta forma, a Cidade garante aos seus cidadãos a perpetuidade no acesso as atividades 
desportivas de que já desfrutava, além de estimular a proliferação daqueles espaços. 
 
Todas as medidas que contribuam para a elevação da qualidade de vida da Cidade merecem 
especial atenção do Poder Público, mormente, quando tal contribuição pode ser extraída da 
eficiente administração dos bens públicos a ele confiados. 
 
Por se tratar de medida de abrangente significado para a elevação da qualidade na Cidade, conto 
com a aprovação dos meus nobres Pares. 


