CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
MARCELO COELHO DA SILVA, Vereador
abaixo
assinado,
usando
das
atribuições que lhe são conferidas por
lei,

CONSIDERANDO
que
o
Poder
Público
deve
proporcionar e incentivar a prática de esportes, e, haja vista
que a atual administração vem buscando melhorar essas condições
em nosso município;
CONSIDERANDO ser fundamental para o bom
desenvolvimento de crianças, jovens e adolescentes, inclusive,
adultos e idosos, a prática de atividades físicas;
CONSIDERANDO que o Município de Porecatu
carece de estádio de futebol público para uso comum, ressaltase, sem qualquer distinção;
CONSIDERANDO a atual conjuntura financeira
do país, especialmente no que se refere à esfera municipal,
não se encontra em plenas condições de gerar grandes despesas,
e, a construção de um estádio de futebol é extremamente
complexa e onerosa;
CONSIDERANDO ainda que no Município de
Porecatu existe um excelente estádio de futebol, o qual
pertence à Usina Central Paraná, e que é pouco utilizado pela
mesma, razão pela qual o Executivo Municipal poderia buscar
firmar um contrato de comodato entre as partes com o fim de
obter autorização para utilização desse Estádio;
CONSIDERANDO que o Executivo Municipal de
Porecatu, ao longo dos últimos anos vem mantendo um ótimo
relacionamento com o Grupo Atalla, fator este facilitaria a
obtenção de êxito nessa negociação;
CONSIDERANDO
que
uma
parceria
nesse
sentido traria ao Município de Porecatu grande economia em
relação à necessidade de construção de um estádio próprio;
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CONSIDERANDO que é uma obrigação do Poder
Público buscar meios eficientes para suprir as necessidades da
coletividade;
Apresenta
à judiciosa apreciação da Colenda Câmara
de Vereadores, a seguinte

INDICAÇÃO Nº 04/2012
SUGERE ao Senhor Prefeito que estude a
melhor forma para que o Município de Porecatu possa obter
junto a Usina Central Paraná, autorização legal e formal para
utilização do Estádio de Futebol João Lunardelli, a fim de
disponibilizá-lo em favor da comunidade porecatuense.
Certo do acatamento da presente
nobres edis, apresenta aos pares suas homenagens.

pelos

Sala das Sessões, 22 de março de 2012.

MARCELO COELHO DA SILVA
VEREADOR

apoiamento:
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