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N°: 016/2017

INDICAÇÃO N°, 016/2017
A Vereadora, ANTÓNIA FRANCISCA BORGES DE CARVALHO BARBOSA, autora da presente,
que subscrevem os Vereadores AGNEI ALVES DA CONCEiÇÃO E THOMAZ JOHNSON ABDONOR, a presente
requerem que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Ilustríssimo Senhor
MARCELO FERREIRA MIRANDA, Diretor Presidente da Fundação de Desporto e Lazer do
Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE), solicitando a viabilidade
cobertura sobre a arquibancada do Campo de Futebol do Município de Rochedo (MS).
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JUSTIFICATIVA
A construção da cobertura da arquibancada no campo de futebol do município verificamos a
grande necessidade de tais melhorias, uma vez que são realizados frequentemente jogos de campeonato municipal e
outros. E nota-se que cada vez mais os torcedores se afastam dos campos de futebol, deixando de torcer aos seus
times, muitas vezes pela falta de uma cobertura que proporcione sombra e conforto. E com objetivo de proporcionar
conforto aos torcedores e pessoas que para ali se deslocam a fim de assistir aos jogos, pedimos especial atenção ao
Diretor Presidente da Fundesporte, para que viabilize medidas que venham oferecer o conforto de uma arquibancada
com cobertura para que fiquem à sombra.
Diante do exposto, esperamos que o Diretor Presidente da Fundesporte acolha a sugestão ora
apresentada.
Plenários das Deliberações "Ademar Gomes Sandim", em Rochedo 08 de Mar
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