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Senhor Presidente: 

Na forma regimental, o vereador infra-assinado, ouvido o Soberano Plenário, INDICA ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor Nilson José Perdomo, determinar ao Setor 

competente que proceda a Reforma Geral e Revitalização do ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO 

CAPUTO, localizado no bairro Cláudio Feijó Sampaio, na sede deste município. 

 

JUSTIFICATIVA 

Referida reivindicação é pertinente, com base no Art. 415 - SEÇÂO III - DO DESPORTO, da LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA. 

Um espaço usado para proporcionar momentos de esporte, diversão e lazer. Usado por várias 

Equipes e Associações, nas mais variadas faixas etárias. 

Considerando também que o estádio é “palco” do futebol madalenense, onde são disputados 

os certames mais importantes do município e de toda nossa região. 

Ressaltamos também o Projeto Social e Esportivo desenvolvido nesse estádio, a Escolinha de 

Futebol Madalenense (para crianças e jovens do município), com treinamentos semanais e 

disputas de campeonatos regionais aos fins de semana. 

Registramos, que há muitos anos, o referido estádio encontra-se em péssimas condições, 

sofrendo com problemas ocasionados pela falta de manutenção adequada. 

Os vestiários do estádio estão precários e apresentam más condições de uso; o alambrado que 

cerca o campo está caindo em algumas partes e em outras não oferece mínima segurança; a 

arquibancada está em condições ruins, com o telhado com partes quebrado; os bancos de 

reservas do campo são pequenos, não oferecem conforto e nem segurança. 

Além disso, trata-se de um instrumento municipal que já merece REFORMA GERAL E 

REVITALIZAÇÃO, no sentido de transformar suas características dando um desempenho 

completamente novo, tornando-o capaz de sediar novamente grandes eventos de futebol do 

município e região, além de ser utilizado para outros projetos esportivos e educacionais. 



A solicitação visa a reforma com melhorias nas arquibancadas; reforma dos vestiários e/ou 

construção de novos com colocação de cerâmica nos pisos, banheiros e sanitários; construção 

de sanitários para o público; colocação de novo alambrado e mais alto; troca de portões; 

manutenção de toda parte elétrica do estádio; iluminação adequada aos arredores de todo o 

estádio e sua devida revitalização. 

A realização dessa obra, com certeza incentivará ainda mais a prática do esporte amador, 

melhorando a saúde e qualidade de vida de todos. 

Face ao acima exposto, é que pedimos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Nilson 

José Perdomo, que determine ao setor competente, seja providenciada, com a devida urgência 

que o caso requer, a reforma geral e revitalização do Estádio Municipal João Caputo. 

Pelo exposto, solicito aos nobre pares a aprovação da presente indicação. 

Salão Plenário Tude Portugal, 08 de fevereiro de 2021. 
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VEREADOR AUTOR/PARTIDO REPUBLICANOS 

 

 

 


