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REQUERIMENTO N.º 07/2009 

VEREADOR AUTOR: JOSÉ ANTÔNIO NICOLA 

 
 

 Requeiro a Mesa, ouvido o Douto Plenário, para que seja Oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a fim de que, a partir do próximo ano, seja incluído 

o time de futsal de nossa cidade nas Copas TV TEM e TV RECORD.  

 

 JUSTIFICATIVA 

 

 A nossa cidade é privilegiada, pois contamos com atletas de alto nível e que são 

nascidos aqui, ao contrário da maioria das cidades que para formar suas equipes contratam 

atletas de fora, onerando os cofres públicos.  

  

 Nos últimos anos, os nossos atletas participaram dessas duas competições 

importantes (Copa TV TEM e TV RECORD), porém representando outras cidades. 

 

 Em janeiro deste ano, a equipe de futsal de nossa cidade foi campeã de um dos 

campeonatos mais competitivos do interior (13ª Copa Conchas de Futsal), competição que quem 

acompanha conhece as equipes renomadas que participam. Cito como exemplo na edição 2009, 

em que fomos campeões, as cidades como: Torre de Pedra (Bi Campeã Copa TV TEM), 

Itapetininga, Laranjal Paulista, Tietê, Boituva, Salto, entre outras tantas cidades, onde vencemos 

na final a forte equipe de Salto, num jogo de alto nível. Na oportunidade, o Vereador Darci 

esteve presente, torcendo e testemunhando a força e a determinação em que nossos atletas 

representaram a nossa cidade. Hoje, sem dúvida alguma, podemos dizer que somos uma das 

treze cidades do interior que tem seu nome registrado no rol das equipes campeãs. 

 Atualmente, os nossos atletas estão sendo treinados pelo colaborador, o Senhor 

Constantino Alves Assunção, às sextas-feiras das 20:30 às 22:00 horas. 
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 Portanto, é necessário estarmos juntos nessa nova caminhada, razão pela qual 

solicito a prestigiosa atenção de Vossa Excelência, pois temos que valorizar e, principalmente, 

incentivar o que temos de melhor, ainda mais se tratando de atletas que representam nossa cidade 

única e exclusivamente por amor a camisa.       

 

 Câmara Municipal de Bofete, em 28 de agosto de 2009. 

 

 

 

 

JOSÉ ANTÔNIO NICOLA 
 


