MOÇÃO Nº 06/2018
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.
O Vereador Jhoni Zortéa, vem respeitosamente, depois de
cumpridas as formalidades legais e regimentais, apresentar e requerer, se aprovada for,
o envio de cópia da presente MOÇÃO DE APELO ao Excelentíssimo Prefeito
Municipal, para que seja estudada a viabilidade da construção de vestiários no Estádio
Municipal João Barreta em Descanso.

CONSIDERANDO:

Um problema que vem se estendendo há anos dentro do nosso
Município, sendo na Secretária de Esporte, a gente sabe e já vimos dentre outras
indicações aqui na sessão por parte da Educação, Saúde, Agricultura e o Transporte que
são prioridade, mas o Esporte também tem o seu valor, no dia 23 de fevereiro de 2018
pela parte da manhã e pela parte da tarde o Vereador que subscreve a presente MOÇÃO
DE APELO esteve no local junto com o Secretário de Esporte do Munícipio e se
deparou com um grande problema, todos já sabemos que o problema que vem se
estendendo, que estamos sem o nosso Ginásio Municipal de Esportes, mas
principalmente de não ter vestiários para nós atletas o pessoal que pratica mais Esporte,
quem já não se deparou com essa situação de ter que ir lá em cima das arquibancadas se
troca na frente da esposa, as mulheres que estão lá e crianças, e não ter um local
adequado para agente se troca.
Infelizmente não estamos conseguindo atender da mesma forma
as equipes que vêm nos visitar, não tendo um local apropriado para eles poderem tomar
um banho para ir pra casa ou saírem, que a gente sabe por muitos domingos tem o
FUAD, Ouro Verde, MASTER, COOPER e dentre outros clubes a exemplo de São
Valentin, Itajubá, Pratinha e Bela Vista que fizeram a ultima final do Campeonato
Municipal de Campo se deparando com tal situação, e também os Veteranos do FUAD
e MASTER que realizam confraternizações com equipes da região que após as partidas
não tem um lugar apropriado para se trocar e tomar um banho aonde logo após a partida

participam das confraternizações realizadas pelos clubes, haja vista que, o clube
Esportivo Ouro Verde nos próximos meses participará do Estadual de Amadores e
gostaríamos que o problema fosse solucionado até o início desta competição que
abrange equipes do Estado inteiro.
Gostaria muito que fosse atendida está MOÇÃO DE APELO
por parte da Administração Municipal e que todos nós Vereadores uníssemos, para que
o problema fosse solucionado o mais breve possível.
Apelamos assim para que seja feita a construção destes
vestiários.

Salão Nobre Prefeito Ângelo Bedin,
Descanso – SC, 27 de fevereiro 2018.
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