Câmara Municipal de
Bela Vista de Minas – MG
Indicação nº 049

Em 01 de junho de 2017

Excelentíssimo Senhor.
Erivaldo Berto Alexandre
Presidente

Prezado Presidente,

Requeiro após tramitação regimental, indicar a Administração que contate
o Setor Responsável para fazer reparos e manutenção no campo de futebol
Modestão.
Levo ao conhecimento dos nobre Edis, que o local se encontra muito
deteriorado, sem condições nenhuma de receber times de futebol e
torcedores, o estádio precisa ser reformado desde o gramado (precisando
ser irrigado) até as arquibancadas, providenciando cobertura, os torcedores
ficam exposto tempo, ou seja, em dia de torneio, tem torcedor que chega no
local de manhã, ficando exposto ao sol, o dia inteiro, também as obras se
concluídas, mudará o visual, também dará melhores condições de receber
visitantes, sem deixar os donos da casa constrangidos.
Atenciosamente,
Samantha Aparecida de Ávila Costa Magalhães
Vereadora
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Providenciando as obras de reforma, mudará seu visual, dando condições
de receber visitantes para o próximo campeonato, sem deixar os donos da
casa constrangidos.
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Tal propositura deve-se às péssimas condições em que se encontra o campo
e com a tomada de providência virá e muito contribuir com a preservação
do campo, e melhorar o visual do citado.
Indico, nos termos regimentais, ao Chefe do Executivo, através do
órgão competente, providenciar cobertura nos bancos de reservas dos
jogadores no Campo Modestão, localizado no Bairro JK, neste
Município.
Os integrantes do Esporte de nossa cidade procuraram este Vereador para
solicitar a proteção de cobertura nos bancos de reservas do campo acima
mencionado.
A cobertura se instalada virá proporcionar aos jogadores melhores
condições físicas para não ficarem expostos às intempéries do tempo.
AV. ARTUR DA COSTA E SILVA, 70 - BELA VISTA DE MINAS – MG
CENTRO – CEP: 35.938-000 – TEL.: (31) 3853-1288 – FAX: 3853-1011

Câmara Municipal de
Bela Vista de Minas – MG
Indicamos, apos ouvido o Plenário, solicitar do Senhor
Prefeito, a viabilidade de manutenção no Estádio Modestão.
Levamos ao conhecimento de Vossas Excelências, que o local se encontra
em total abandono,sem condições nenhuma de receber times de futebol e
torcedores, o estádio precisa ser reformado desde o gramado (precisando
ser irrigado) até as arquibancadas. Providenciando as obras de reforma,
mudará seu visual, dando condições de receber visitantes para o próximo
campeonato, sem deixar os donos da casa constrangidos.
Indicamos, após ouvido o Plenário, solicitar do Senhor Prefeito, a
viabilidade de manutenção no Estádio Modestão.
Levo ao conhecimento de Vossas Excelências, que o campeonato teve
inicio, e alguns jogos são realizados no mesmo, recebendo vários
torcedores, e está havendo reclamações em relação ao estado que se
encontra o gramado, precisando ser irrigado, e também a manutenção não
somente na grama, como em todo o estádio, mudará seu visual.
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