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>■ . INDICAÇÃO

EMENTA: Indica o pagamento de Taxa de arbitragem na Copa
Oswaldo Bernardes

LUIZ CARLOS AMÂNCIO, vereador que esta subscreve, no uso

de suas prerrogativas regimentais e em nome do povo de Cornélio Procópio, ESDICA ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, AMIN JOSE HANNOUCHE, que viabilize o pagamento da taxa de arbitragem
paras 06 Equipes de Cornélio Procópio que disputarão a Copa Oswaldo Bernardes em 2019, em evento que
faz paite das comemorações do aniversário do município.

Trata-se de competição tradicional e que leva grande numero de

torcedores à disputa. São 12 equipes, sendo 06 de Cornélio Procópio, Azul Club, Guarani, Juventus,
Independência, Zico Pinturas e Brutus e 06 de municípios da Região.

A proposta discutida com as equipes pela Fundação de Esportes e

pelo organizador Almir Bernardes implica no pagamento de taxa de inscrição e pagamento compartilhado da
taxa de arbitragem. Parte pela Fundação, parte pelas equipes e outra pelo organizador.

As equipes locais concordam com pagamento da taxa de inscrição,

que reverte em premiação para os melhores classificados mas discordam do pagamento proposto como taxa
de arbitragem, argumentando, com razão, que as equipes locais sobrevivem com imensa dificuldade e que o
evento é oficial, integrando o calendário de eventos oficiais do aniversário da cidade.

Ante a situação, de desconforto manifesto, como as equipes, que

sobrevivem e mantém vivo o futebol amador da cidade, por desprendimento e esforço próprios, parece justa

a reivindicação do pagamento dessa taxa de arbitragem, cujo desembolso ocorrerá apenas em 2019, quando
certamente a situação das finanças municipais estará mais bem equacionada.

Sala das sessões, 03 de Dezembro 2018.

LUIZ QARLOS AMANCIO
íreador- PSDB
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