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I
Indica ao Poder Executivo a necessidade de I
retorno da sede da Federação de Atletismo de I
Rondônia - FARO para o local anteriormente
ocupado, localizado na sala 5, do Estádio
Aluizio Ferraira.

o Parlamentar que abaixo subscreve, indica, na forma
regimental, ao Poder Executivo a necessidade de retorno da sede da Federação de I
Atletismo de Rondônia - FARO para o local anteriormente ocupado, localizado na sala 5,
do Estádio Aluízio Ferreira.

Plenário das deliberações, 17 de abril de 2017.

~ ~\\io;DO SINGEPERON "-
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA

Nobres Parlamentares,

A indicação tem por objetivo informar sobre a necessidade de retorno da
sede da Federação de Atletismo de Rondônia - FARO para o local anteriormente cedido a
30 anos pelo Estado de Rondônia - FARO (sala 5, do Estádio Aluízio Ferreira), pois foi II

exposto por meio do Ofício nO013/FARO-2017 (anexo) que no final da década de 80, o
Estado de Rondônia solicitou da União, por meio do Deputado Federal Pascoal Novaes,
de Ariquemes, a doação de um terreno para a construção da sede da Federação de
Futebol de Rondônia, isto sendo interrnediado pelo seu 2° Vice Presidente AnrcAlic-w.-ÕIi.oiõI~

Araújo Queiroz, que atualmente presta seus serviços no setor de comuni
SEDUC_ Ato contínuo o Senhor Governador Jerônimo Garcia de S ntana, a'
Secretaria de Obras para que fizes~aj6ltMRam~t~Y~..Q1g9~~&J~Y;ço~1f?Jtl@est' V
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Considerando assim, que já se passaram 4- anos após a retirada da
Federação do Estádio Alulzio Ferreira para as devidas obras nas arquibancadas, já
realizadas, então o melhor é o retorno da entidade que cuidava do espaço.

Salientando que o Estado tem por objetivo fomentar o desporto em i
Rondônia, principalmente, no que se pode legitimar as entidades alcançadas pelo
advento da Lei 775/2014, que dispõe sobre a criação do Sistema Estadual do Desporto e
Lazer, e os artigos da Constituição Estadual de Rondônia.

Pelo exposto, peço apoio para aprovação dos nobres parlamentares.

Major Amarante 390 Arigolândia Porto VelholRO.
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