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Miraselva, 22 de novembro de 2022.
Excelentíssimo Senhor Prefeito:
Cumprimentando-o cordialmente e em atendimento ao solicitado pelo vereador Roberto Ferreira, em sessão
ordinária realizada no dia 21 de novembro, dirigimo-nos respeitosamente para requerer a Vossa Excelência que
providencie a instalação de um telão na praça Antônio da Costa Janeiro, a fim de transmitir os jogos da seleção
brasileira na Copa do Mundo.
Salientamos que a exibição das partidas terá um efeito análogo às festividades ocorridas neste espaço de
convivência: consolidar momentos de lazer, de entretenimento e de união, marcados pela confraternização,
resultando em um feedback positivo e em um sentimento de gratidão por parte do público presente.
Aliás, as festas realizadas em Miraselva se caracterizam como familiares e reúnem cidadãos de todas as
faixas etárias, aspectos estes que diferem de uma considerável parcela de comemorações promovidas em outros
municípios, algo que o reforça o orgulho do miraselvense em prestigiar um primoroso evento em sua “própria casa”.
Substancial mencionar ainda o impacto positivo aos representantes do setor terciário (rede de comércio,
autônomos e prestadores de serviço), em razão da oportunidade em aumentar as vendas. Inclusive, destaca-se
que, conforme o Sebrae, a promoção do consumo em estabelecimentos locais se refletirá em desenvolvimento
social, pois o consumidor colabora no fortalecimento dos pequenos negócios e, consequentemente, há estímulo
para a empresa inovar, melhorar seu desempenho e aperfeiçoar o atendimento.
Recomendamos, por fim, que analisem a possibilidade de disponibilizar um espaço ao público infantil, com
cama elástica, brinquedos infláveis, atividades recreativas e pintura de rosto, por exemplo. Outrossim, a título de
colaboração, memoramos a data e o horário das partidas: Brasil x Sérvia – 24 de novembro (quinta-feira), às 16h;
Brasil x Suíça – 28 de novembro (segunda-feira), às 13h; Brasil x Camarões – 02 de dezembro (sexta-feira), às 16h.
Sendo o que nos apresenta para a oportunidade, renovamos os protestos de consideração e nos colocamos
à disposição para eventuais esclarecimentos.
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