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Exmo Senhor  
Júnior Freiberger 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz-RS  

INDICAÇÃO 03/2018 

Leonardo Mayrer, vereador do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, vem, 

respeitosamente, encaminhar a esta Casa Legislativa, conforme o previsto no artigo 165 do 

Regimento Interno, INDICAÇÃO, sugerindo ao Poder Executivo Municipal realize um estudo de 

viabilidade para auxílio à Associação Recreativa e Esportiva Benfica, para a troca parcial e 

recuperação do alambrado do campo de futebol. 

Justifica-se a indicação pelo fato de que o clube envolve moradores e atletas que 

participam semanalmente de competições e eventos esportivos representando a comunidade 

de Arroio Feliz, nas diversas categorias desde a base até os veteranos, fazendo um trabalho 

social muito importante para uma significativa parcela da comunidade felizense. 

Ao longo dos últimos anos, a crise financeira que atingiu nosso país fez com que a 

população, por escassez de recursos, optasse por aplicar seus dividendos em gastos 

considerados essenciais. Com isso, inúmeras associações, principalmente do interior do 

Município, tiveram seu número de associados diminuídos, visto que os gastos supérfluos 

ficaram em segundo plano. Esta diminuição atinge diretamente o caixa das associações, visto 

que os custos de manutenção permanecem e/ou se ampliam com o passar do tempo e a 

deterioração de seu patrimônio, como é o caso do alambrado do campo de futebol do Benfica, 

que fica a mercê das intempéries climáticas e se desgasta anualmente.  

No caso da Associação Benfica, o alambrado foi implantado em meados dos anos 2000, 

e parte desta estrutura acabou caindo em meados de 2016, permanecendo parte dela da 

mesma forma desde então, trazendo, inclusive, riscos para os praticantes de atividades no 

local, conforme pode ser visto em fotos anexas. Diante do exposto e visto as dificuldades 

financeiras da Associação Benfica para uma boa manutenção de toda a sua estrutura, 

encaminho a presente indicação. 

Sala das Sessões, 12 de março de 2018. 

 
Leonardo Mayrer 
Vereador do MDB 
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