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INDICO QUE SEJA REALIZADA MANUTENÇÃO EM TODOS OS 
CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS. 

                      Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, 

que encaminhe expediente indicatório ao Executivo Municipal, 

mostrando-lhe a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                     A presente Indicação tem por objetivo atender os 

moradores e esportistas do nosso município, haja vista que há um 

determinado tempo que não é realizada a limpeza adequada nesses 

locais, o qual vem prejudicando e interferindo no momento de lazer e de 

diversão da população Poxorense. 

 

Importante mencionar que a prática de esportes e 

principalmente o futebol é uma das mais antigas modalidades esportiva 

praticada pelos moradores da cidade de Poxoréu e dos distritos, os quais 

merecerem ter um local apropriado para a prática desse esporte. 

 

Outrossim, tendo em vista o baixo custo para a manutenção 

dessa benfeitoria, entendemos que é imprescindível a manutenção 

desses campos de futebol, pois assim estaremos proporcionando a 
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população um local adequado e decente para a realização dos jogos dos 

campeonatos municipais. 

 

Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois 

assim estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população 

Poxorense, e desta já, requeiro o acatamento desta indicação pelo 

Excelentíssimo Prefeito Municipal da cidade. 

 

                      Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 

treze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete. 

 
 

Ver. Geovane de Sousa Conceição  


