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Egrégio Plenário

O Campo de Futebol Society Edson de Oliveira
m campo de grama
sintética que faz parte da estrutura para a prática de espo s e atividades de lazer.
localizado na Rua Professora Ana Maria Bernardes. bairro da la Industrial
Considerando que. o local é um espaço público com equipamentos e
serviços importantes para a comunidade, complementando juntamente com o Estádio
Nogueirão. a Praça do Basquete de Rua e o Centro de Ginástica Professor Adolfo
Martini. a estrutura esportiva da Vila Industrial.
Considerando que. o local não conta com rede de proteção esportiva para
cobrir o teto do campo de futebol com a finalidade de impedir que a bola e outros objetos
sejam arremessados para fora do ambiente. diminuindo assim. o risco de acidente com
as pessoas na área externa:
Considerando que. o campo conta apenas com 04 (quatro) refletores de
luz instalados apenas do lado direito;
Considerando que. se faz necessário também a instalação de refletores
do lado esquerdo. a fim de evitar sombras em eventuais transmissões, garantindo a
uniformidade da iluminação e a segurança das pessoas;
Considerando que. todas as áreas devem ser consideradas. e não
apenas o local onde as partidas são. de fato, disputadas. é que:
INDICO na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Caio Cesar Machado da Cunha, para que seja instalada rede de
proteção esportiva para cobrir o teto. bem como a instalação de refletores de luz, para
garantir a segurança das pessoas e a iluminação correta do Campo de Futebol Society
Edson de Oliveira, localizando na Rua Professora Ana Maria Bernardes. bairro da Vila
Industrial, no Município de Mogi das Cruzes.
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