INDICAÇÃO Nº 271/2021
AUTOR: VEREADOR LUÍS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de
Paula Dias, Prefeito Municipal, com cópia ao senhor Juscemir Rodrigues
Leonel, Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário,
solicitando a execução dos seguintes serviços junto ao Campo de Futebol do
Conjunto Habitacional Jardim Imperial I e II – Cohab de nossa cidade:
- nivelamento das laterais do campo;
- retirada de cupins;
- extração de algumas árvores localizadas atrás do gol;
- pintura dos alambrados.
JUSTIFICATIVA
O campo de futebol do Jardim Imperial I e II,
mais conhecido como campo da Cohab de nossa cidade, já foi palco de várias
partidas de futebol e de campeonatos disputados por equipes de nosso Município.
Até pouco tempo, com a paralisação dos jogos, em virtude da pandemia, aquele
campo não estava sendo utilizado; porém, com o avanço da vacinação o retorno
desta modalidade esportiva vem acontecendo, inclusive para o campo mencionado,
onde recentemente ocorreu um torneio de futebol organizado pela garotada.
Em razão disso, algumas melhorias estão sendo
cobradas pela classe esportiva que utiliza o campo de futebol da Cohab, mais
precisamente a necessidade de passar a máquina niveladora na lateral do campo
para eliminar alguns morros de terra, a retirada de alguns cupins que se formaram,
a extração de árvores com localização atrás do gol e a pintura do alambrado.
São serviços que não irão onerar os cofres
públicos, mas de suma importância para a melhor utilização do campo pelos
esportistas daquela localidade e adjacências. Espero que este pedido seja atendido
de pronto, de maneira a incentivar cada vez mais a prática do esporte em nossa
cidade.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 18 de outubro de 2021.
LUÍS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA
VEREADOR

