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AUTOR: Vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz  

 
Indicam a Sua Excelência o Senhor Altir Antônio 
Peruzzo - Prefeito, com cópia ao senhor Wilson 
Pereira Castro Filho - Secretário Municipal de 
Esporte, Lazer e Turismo, a necessidade, 
oportunidade e conveniência de fazer gestão no 
campo de Futebol do Distrito de Terra Roxa na 
recuperação do Gramado, reforma do alambrado e 
do vestiário. 
 

O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 do 
Regimento Interno da Câmara, INDICA a Sua Excelência o Senhor Altir Antônio Peruzzo - 
Prefeito, com cópia ao senhor Wilson Pereira Castro Filho - Secretário Municipal de Esporte, 
Lazer e Turismo, sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta proposição.  
 
JUSTIFICATIVA 
 

Esta propositura vem de encontro com a realidade de como se encontra as dependências 
do campo de Futebol do Distrito de Terra Roxa que precisa ser recuperado para que a população 
possa desfrutar de um espaço agradável e bem cuidado. 

O campo de futebol do Distrito há muito é o ponto de encontro daquela comunidade que 
se reúne para a pratica do esporte e também de inteiração nos finais de semana, o que nos remete 
a ter um olhar de cuidados por aquela praça esportiva afim contribuir pra que ela seja um local 
de bem estar para as pessoas que dela desfrutam. 

Diante ao exposto, conto com apoio de todos na matéria e sua aprovação. 
Sala das Sessões, Plenário Henrique Simionatto, aos 07 dias do mês de Fevereiro de 

2020. 
 
 

SANDRO C. DA SILVA   ANTÔNIO M. SANCHES  
Vereadores 

 

Discussão e votação única em: ____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( X) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
 

N.º 17/2020 
 


