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REQUERIMENTO

EMENTA: Solicita revisão da decisão de cortar gastos na área
do esporte amador.

LUIZ CARLOS AMÂNCIO, vereador que esta subscreve, no uso

de suas prerrogativas regimentais e em nome do povo de Cornélio Procópio, REQUER ao Excelentíssimo

Senhor Prefeito Municipal, Frederico Carlos de Carvalho Alves, que reconsidere a decisão docorte de gastos

que atinge diretamente a realização e participação de equipes das diversas modalidades em competições no

município e no Estado.

JUSTIFICATIVA

Na última semana circulou a informação da suspensão do
repasse de recursos de rotina para ajuda no transporte e despesas com arbitragem para o representante
de Cornélio Procópio na Copa AMUNOP. Omesmo ocorreu com relação à tradicional Copa Ananias
Antônio Martins e com relação à participação das equipes de futsal e basquete em competições
estaduais.

Desconhecemos, por ausência de informações, a real situação
financeira do município. Se há a necessidade de cortes e redução de despesas, que seja verificada a
possibilidade da efetivação dos mesmos em outras situações, bem como, a partir do momento que o
esporte municipal é organizado por uma Fundação, que sejam efetivadas ações junto à iniciativa
privada para obtenção de recursos que auxiliariam nesse momento de contenção. Afundação quando
criada tinha exatamente esse objetivo, de autonomia e amparo legal para busca de recursos.

O esporte e suas diversas competições nas diversas
modalidades deve ser tratado também como prioridade.

Diante do exposto requeremos então a revisão da decisão
adotada e que seja cobrada dos dirigentes da Fundação de Esportes que cumpram a tarefa legal de
buscar recursos que viabilizem o auxílio às equipes e atletas que representam nossa cidade.

Cornélio Procópio, 29 de agosto de 2016.
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