
Estado do Pará

! Senhor Presidente,
! Senhores Vereadores,
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Este  Vereador  destaca  nesta  proposição  a  Reforma  do  Estádio rdosão  com

! Calçadão para caminhada em torno do mesmo localizado no Baimo Novo.
!           Considerando o destaque acima citado,  que é a reforma do Estádio cardosão,  o
1

i qual devido,  o passar do tempo e dentre outras questões,  o mesmo hoje se encontra

! com  algumas  deteriorações,  havendo  a  necessidade  de  que  seja  feito  reparos  nas

: partes  deterioradas  com  refoma geral,  pois  enquanto vereador,  cidadão  paraense  e
i consumidor  do futebol  local,  a  refórma  precisa  dar  um  passo  no  sentido  de  expandir
'
1 confono e segurança para os diversos públjcos.

!          Sendo necessário sim, o estádio precisa ser atualizado,  principalmente na questão
1

: de acessibilidade para os torcedores que portam alguma necessidade física e no geral
i o procedimento no seMço de refbrma.
'

!          Diante do exposto e apelo dos desportistas  barbarense,  e em  consideração aos

! outros  eventos que  são  realizados  no  mesmo,  é que tomei  a  iniciativa  de  requerer o
i seguinte:
1

REQUERIMENTO N® 002/2021

Requeiro  após  aprovação  do   Douto  e  Soberano   Plenário,   seja  enviado  este

i circunstancial  expedjente  ao  Exm° Sr.  Prefeito  Municipal,  Marcus  Leão  Colares,  para
ique   o   mesmo  ciente  das  justificativas   supra   relatadas,   ultime   providências   na
'

! Reforma do Prédio do Estádio Cardosão com ampliação de um Calçadão ao redor
1

; para caminhada localizado no Baimo Novo.
1

'

Plenário,  Femando Conceição da Silva, 23 de Fevereiro de 2021.
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