
 

PROPOSIÇÃO Nº 021/2021                    Cruzeiro do Sul, 23 de fevereiro de 2021. 

 

 O Vereador abaixo subscrito vem submeter à apreciação dos colegas Edis desta 

Câmara de Vereadores a seguinte: 

 

PROPOSIÇÃO 

 

 Solicito que a Administração Municipal, através do setor competente, faça algumas 

melhorias no campo de futebol localizado no Bairro Vila Rosa -  Loteamento Popular, e nas 

redondezas, como: 

• Reformar a estrutura do campo, nivelando e fazendo um campo de areia novamente 

(como era anteriormente); 

• Construir uma calçada ao redor do campo, proporcionando um local adequado para os 

moradores sentarem e assistirem os jogos; 

• Fazer a manutenção dos aparelhos da academia ao ar livre, visto que atualmente 

compromete a execução de exercícios físicos por parte dos moradores e gera riscos às 

crianças; 

• Fazer o conserto dos bueiros; 

• Instalar, pelo menos, um balanço e um escorregador para as crianças, oportunizando 

um local adequado para se divertirem; 

• Melhorar a iluminação do campo, da academia e de toda área; 

• Fazer a instalação de alguns bancos; 

• Fazer a roçada e capina de todo o local, do campo até a área verde ao lado. 

 Justifica-se, tendo em vista o desejo de oportunizar um local adequado para a prática 

de esportes e ao lazer dos moradores.  

 É necessário, sim, que o poder público olhe com carinho para esse setor, incentivando 

o desenvolvimento do esporte e oportunizando locais para o lazer e para o divertimento de 

nossos munícipes.  



 É uma reivindicação e um anseio dos moradores do Loteamento, representados pelo 

Senhor Julio César Faria Centena, o qual faz a manutenção do campo de forma voluntária, tal 

atitude que devemos glorificar e valorizar.  

 Há algum tempo, foram realizados campeonatos de futebol no local e, futuramente, 

após a pandemia, o Senhor Júlio tem a intenção, em parceria com o Município, em voltar a 

promover campeonatos. 

 Por isso, faz-se ainda mais necessário essas melhorias.  

 Anexo, incluo algumas imagens para exemplificar aos colegas Vereadores a 

necessidade.  

 Certo de ter a atenção deste Poder. 

             

ISIDORO JOSÉ WESCHENFELDER 

VEREADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 


