
CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

GABINETE DO VEREADOR CAPITÃO ALENCAR

REQUERIMENTO Nº 322/2021

O Vereador CAPITÃO ALENCAR que abaixo subscreve, requer a Mesa Diretora, após cumpridas
as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que ESTA CASA legislativa faça um
VEEMENTE APELO às AUTORIDADES ABAIXO ELENCADAS, dentre as quais políticos e
empresários da indústria, do comércio e de serviços de Petrolina e região, no sentido de que,
JUNTOS, possam construir UMA GRANDE UNIÃO e UMA GRANDE FRENTE DE APOIO e
de COLABORAÇÃO em prol dos times locais de futebol, especificamente, o PETROLINA
SOCIAL FUTEBOL CLUBE (conhecido apenas por Petrolina) e o 1º DE MAIO ESPORTE
CLUBE. Em paralelo, e sob o comando do nosso Prefeito Miguel Coelho, essa frente de apoio
possa sugerir, criar e implantar políticas para o desenvolvimento do futebol local e de suas
competições, especialmente as disputadas no âmbito do Estado de Pernambuco, entre as quais a
Série A2 (também conhecido como segunda divisão) do Campeonato Pernambucano de Futebol
deste ano de 2021. AUTORIDADES: Senador FERNANDO BEZERRA COELHO, Prefeito
Municipal MIGUEL COELHO; Deputados Federais FERNANDO FILHO e GONZAGA
PATRIOTA; Deputados Estaduais ANTÔNIO COELHO e DULCI AMORIM; Secretário de
Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco LUCAS RAMOS; Secretário Municipal de
Educação, Cultura e Esportes PLÍNIO AMORIM; Senhor JEFFERSON CORREIA, Secretário
Executivo de Esportes deste Município; GUILHERME COELHO; Senhor MANOEL VILMAR,
Presidente do CDL/Petrolina; EMPRESÁRIOS criadores de bovinos, equinos, caprinos e ovinos
da região e do ramos de estabelecimentos de ensino médio e superior da região; agricultores e
exportadores de Frutas da região; gerentes e superintendentes de bancos privados; prefeitos
das cidades circunvizinhas como Lagoa Grande, Afrânio, Dormentes e Santa Maria da Boa
Vista e tantas outras personalidades desportistas da região que tenham interesse na causa.

JUSTIFICATIVA

Não é de hoje que nossas agremiações, especialmente as que disputam o campeonato pernambucano
(1ª e 2ª divisão) passam por dificuldades financeiras. Em outras praças, bem menores que Petrolina,
por exemplo, existe a união de pessoas (físicas e jurídicas) que apoiam seus times locais e muitos
deles logram êxito. A exemplo do Salgueiro e do Afogadense, em Pernambuco, do Juazeirense e
Jacuipense, na Bahia, CSA, em Alagoas, e tantos outros do Norte e Nordeste do Brasil. No nosso
caso, uma cidade com mais de 350.00 habitantes, muitas industrias, o ramo do comercio e de
serviços são abundantes e sem falar nas empresas e industrias do ramo agropecuário. Se todos se
unissem, Petrolina, que já destaque local e nacional, em alguns seguimentos, seria também no ramo
futebolístico, permitindo mais valorização dos profissionais do esporte, consequentemente, mais
adesão de jovens ao esporte permitindo diminuir a taxa de violência e de dependente de drogas.

Sala das Sessões, em 15 de junho de 2021.

JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA
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