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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

Ir 

Pedido de Informação n°: .6 ....12022. 

Autoria: Vereador - Antonio Almeida Filho (Leio). 

"Solicita informações ao Poder Executivo Municipal 
sobre os recursos anunciados para a reforma do 
Estádio Municipal Aristides Dias Macedo." 

Senhor Presidente, 

Senhores (as) Vereadores (as). 

O Vereador, infra signátario,menbro efetivo desta Colenda casa das Leis. 

Após tramitação regimental, vem através deste instrumento requerer ao Poder Executivo, as 
seguintes informações 

1- Existe alguma previsão para o recebimento dos recursos aprovados pelo 
estado, no programa avançar, serem depositados nos cofres do Município? 

2- O Valor de R$ 400.000,00 aprovado pelo Estado para a reforma do Estádio 
Municipal é oriundo do cadastro do Município e envio de projeto ao programa 
Avancar no Esporte? 

3- Houve alguma indicação de Vereador para que o Município cadastrasse a 
- 	 reforma do Estádio Municipal no programa Avançar no Esporte ? Em Caso 

positivo, qual vereador indicou esse cadastramento? 

4- Existe alguma previsão para o início das obras de reformas do Estadio 
Municipal? 

Justificativa 

Justifica-se o presente pedido de informação devido a inúmeras manifestações 
ligações e procuras presenciais em nosso gabinete , de municipes, de atletas, de agremiações 

É  esportivas , questionando sobre esta demanda tão importante, devido a importancia de 
fomentar o esporte como inclusão social, os desportistas estão ansiosos pelo retorno, eis que 
não houve competições e campeonatos nos ultimos dois anos, devido a pandemia de COVID-
19. Para tal retorno das competições no estádio Municipal, se faz necessária a referida reforma 
eis que o mesmo encontra-se em situação muito precária. 

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, 17 DE MAIO DE 2022. 

Ver -5ptdio Almgida Filho (Leio)-MDB 
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