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0 Espaço do Estádio Municipal que é uma área grande, mas pouca utilizada pela

comunidade daquela área, nesse sentido entendemos que com essa reforma o mesmo irá

atender um maior número de praticantes de esporte, além do futebol.

Assim, pedimos aos Nobres Pares o voto favorável pela aprovação do presente

Requerimento.

Plenário Oscar Corrêa de Miranda Moju/PA, 03 de junho 2021.

Assunto: Realização dos trabalhos de Reforma Completa do Estádio Municipa^Jnão
Martins Cardoso - Cardosão", com a troca do gramado, implantação de

Refletores, traves e muros reconstruídos, que possam oferecer condições

permanente de uso, para que o mesmo possa atender além da prática do

futebol várias outras atividades esportivas.

Exma. Sra. Presidenta e demais Vereadores(as) da Câmara Municipal.

Requeremos na forma regimental ouvido o Douto Plenário que seja encaminhado ao

Executivo Municipal cópia desta matéria, que solicita do mesmo a Realização dos trabalhos

de Reforma Completa do Estádio Municipal "João Martins Cardoso - Cardosão", com a troca

do gramado, implantação de Refletores, traves e muros reconstruídos, que possam oferecer

condições permanente de uso, para que o mesmo possa atender além da prática do futebol

várias outras atividades esportivas.

JUSTIFICATIVA

Através deste requerimento estamos solicitando que o executivo municipal possa

viabilizar recursos visando realização da reforma completa do Estádio Municipal João

Martins Cardoso - Cardosão, inclusive com a troca do gramado, implantação de refletores,

traves colocadas e muros reconstruídos, oferecendo condições permanente de uso, para

que o mesmo possa atender além da prática do futebol várias outras atividades esportivas.

REQUERIMENTO N^122/2021.
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