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INDICAÇÃO 131/2021 

De 23/08/2021 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU. 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, para 

a inclusão da Associação Esportiva Atlético Tigre Clube 

na lista de instituições que receberão subvenções no 

Orçamento Municipal para o exercício de 2022. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

A Associação Esportiva Atlético Tigre Clube, possui 

título de utilidade pública municipal desde 17 outubro 

de 2018, conforme Decreto Municipal nº 3.178 de 17 de 

outubro 2018; 

A Associação Esportiva Atlético Tigre Clube, é uma 

instituição sem fins lucrativos e que nos dias de hoje 

trabalha com aproximadamente 130 atletas de várias faixas 

etárias; 

Sua Diretoria luta quase que sozinha ou com pouca 

ajuda, de amigos e de alguns atletas para conseguir 

recursos financeiros para custear uniformes, lanches, 

transportes, materiais esportivos como Bolas, redes 

etc.;  

A Associação através de sua Diretoria ainda de-

senvolve um trabalho social velado com crianças carentes; 

Com a pandemia se tornou ainda mais difícil os já 

parcos recursos; 
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O fato de já possuir o título de utilidade pública 

municipal, desde 17 de outubro de 2018, já credencia a 

Associação a receber subvenções do Orçamento do Município 

para exercício de 2022 e os próximos anos. 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, vereador, investido em 

suas atribuições legais, INDICA a mesa satisfeitas às 

formalidades, para que seja Oficializado ao CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a neces-

sidade da inclusão da Associação Esportiva Atlético Tigre 

Clube na lista de instituições que receberão subvenções 

no Orçamento Municipal de 2022. 

Tal medida visa dar um incentivo a mais para que a 

Associação desenvolva suas atividades Esportivas, 

Cultural, Lazer e trabalho social inclusive junto com o 

poder público que tem por obrigação legal desenvolver o 

Esporte a Cultura, Lazer e o Social. 

       

     Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 23 de 

Agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

  VEREADOR 

 

 


