INDICAÇÃO Nº 170/2021
AUTORES: VEREADORES JUCLEBER DA SILVA QUEIROZ e LUÍS
GUSTAVO GONÇALVES NEIRA.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
Os Vereadores infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICAM à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor Reinaldo
Azambuja, Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, e ao senhor Marcelo
Ferreira Miranda, Presidente da Fundação de Desporto de Mato Grosso do Sul
- FUNDESPORTE, solicitando gestões no sentido de que o Módulo Esportivo
“Wilfrides Alves Martins” de Aparecida do Taboado receba a reforma completa,
bem como a sua modernização.
JUSTIFICATIVA
Aparecida do Taboado já foi contemplada com a
construção de um Módulo Esportivo há vários anos. Aludido espaço já foi palco de
muitos eventos esportivos, assim como de outras festividades realizadas no município,
devido ao amplo espaço oferecido.
Ocorre que várias décadas se passaram desde a
sua construção e toda necessidade de melhoria verificada não foi possível de ser
atendida, sendo que apenas alguns serviços paliativos foram executados, para que
aquele ginásio esportivo continuasse sendo utilizado.
Neste último período o nosso Módulo Esportivo
praticamente não foi utilizado em razão da pandemia, onde a maioria dos eventos
foram cancelados, inclusive os esportivos, haja vista a proibição das aglomerações
como forma de impedir a contaminação pelo vírus. Com o avanço da vacinação contra
a Covid-19, entendemos que muitas atividades até então paralisadas, poderão ser
retomadas e o módulo esportivo voltará a ser ocupado.
Diante disso, estamos solicitando gestões no
sentido de viabilizar a reforma completa, bem como a modernização do Módulo
Esportivo “Wilfrides Alves Martins” de Aparecida do Taboado, para que o mesmo
esteja apto a receber os eventos que aquele espaço comporta, assim que o atual cenário
de pandemia estiver controlado. Esperamos que esta reivindicação ganhe o respaldo
necessário, a bem de todos que utilizam o nosso Módulo Esportivo.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 28 de junho de 2021.
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