CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
Estado do Espírito Santo
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA– ES

O Vereador Márcio da Silva Conceição, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, vem, a presença de Vª. Exª. apresentar a presente indicação ao Chefe do Poder Executivo
Municipal.
Na oportunidade, requer a autuação, o recebimento e a leitura da presente pela Mesa
Diretora desta Casa e o encaminhamento ao Chefe do Poder Executivo Municipal, com as devidas
homenagens.

Atílio Vivacqua – ES, 20 de novembro de 2017.

Márcio da Silva Conceição
Vereador da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua – ES.
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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
Estado do Espírito Santo
EXCELENTISSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA- ES.
Exmo. Sr. Josemar Machado Fernandes

INDICAÇÃO Nº 79 /2017.
Este vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem, à presença
de Vª. Exª. discriminar as seguintes considerações e, ao final, implementar a indicação que se segue:
Considerando a grandiosidade e a importância que o Campeonato Municipal e os Jogos de Verão
possuem para o esporte e lazer no município;
Considerando que o município é o principal ator no apoio à valorização do esporte local.
Considerando que a entrega de troféus aos ganhadores é um ato de grande prestígio para os times e
seus jogadores;
Considerando a necessidade de tornar tal festividade ainda mais significativa, marcada com o nome de
pessoas que contribuíram para a sociedade Atiliense.

Este vereador que abaixo subscreve, após tecer as considerações acima, INDICA:

a) Que seja gravado nos troféus entregue aos ganhadores do Campeonato Municipal e dos
Jogos de Verão o nome de pessoas que tenham prestado relevantes contribuições para a
sociedade Atiliense;
b) Que seja escolhido um nome a cada ano para ser homenageado tanto no Campeonato
Municipal, quanto nos Jogos de Verão;
c) Que o nome homenageado a cada ano deverá ser escolhido pelo Conselho Municipal de
Esporte e Lazer (CMEL), mediante votação de seus membros.
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Márcio da Silva Conceição
Vereador da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua – ES.
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