Moderno
CT
do
Mirassol
Futebol Clube é inaugurado

Nesta sábado, 07 de dezembro, o deputado Itamar Borges esteve
em Mirassol, na inauguração do CT – Centro de Treinamento do
Mirassol Futebol Clube.

A nova sede, mais moderna e com infraestrutura de ponta,
oferece mais serviços e apoio aos atletas.

“O Centro de Treinamento do Mirassol é de primeiro mundo, um
espaço para descobrir novos talentos e para aperfeiçoar a
técnica e qualidade dos jogadores, que contarão com toda
estrutura necessária, equipamentos excelentes profissionais”,
destaca o deputado Itamar Borges, ao parabenizar a diretoria
do Clube.

Participaram do evento, o presidente da Federação Paulista de
Futebol, Reinaldo Bastos, o presidente do Mirassol Futebol
Clube, Ermenegildo, os membros da diretoria Juninho Antunes e
Jamil, o vereador Marcão, o prefeito André e o vice-prefeito,
Thiago, o vice-presidentes da Federação Mauro Silva, Gustavo
Delbin, Mislaine Searelli, Roberto Cicivizo, Laerte, e demais
membros a diretoria do Mirassol Futebol Clube.

Recursos para Mirassol

Durante a inauguração do Centro de Treinamentos, o deputado
Itamar Borges assinou um convênio para pavimentação da
Marginal da Rodovia Euclides da Cunha até o acesso ao CT.

A emenda parlamentar é de R$ 200 mil, além de recursos de R$
190 mil da Prefeitura de Mirassol. O deputado Itamar, que tem
forte atuação no município e na região, tem ainda mais uma
emenda em andamento para a finalização das obras, no valor de
R$ 200 mil.

“Fico muito feliz em levar mais esta conquista para Mirassol,
um pleito do Juninho Antunes e do Jamil, membros da diretoria
do Clube e do vereador Marcão”, disse o deputado Itamar.

Homenagem presidente FPF

Ainda em Mirassol, o deputado Itamar Borges participou

da

entrega do Título de Cidadão Mirassolense ao presidente da
Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Bastos.

O evento, realizado durante a manhã, na Câmara Municipal,
reuniu autoridades de Mirassol e da região, além de amigos do
homenageado.

“Parabéns ao Reinaldo por este Título, que é um
reconhecimento ao seu trabalho e contribuição para o futebol
paulista e o apoio aos clubes. Como presidente da FPF tem
feito uma gestão moderna, transparente, que fortalece o
futebol de São Paulo e do Brasil”, destaca o deputado Itamar
Borges.

