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INDICAÇÃO 066/2021 

De 26/04/2021 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU. 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

a instalação de um novo portão de acesso a Quadra Po-

liesportiva Sebastião Amaro “ZAGALO”, fazendo a entrada 

pela avenida Padre Renato, ao lado da cozinha piloto, bem 

como todo um calçamento até a referida quadra de esportes. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Devemos zelar pelo bem estar e a segurança de nossos 

munícipes bem como de nossos visitantes; 

Ultimamente na quadra Poliesportiva ao lado do 

destacamento de Policia Militar, recentemente denominada 

Sebastião Amaro “ZAGALO”, vem ocorrendo vários Campe-

onatos ne Futebol de Salão, onde várias categorias de 

atletas participam inclusive os chamados fraldinhas; 

No dia 21/08/2019, na abertura do XIII Campeonato 

Interno da Escola Municipal de Futsal, estiveram pre-

sentes aproximadamente 600 (seiscentas) pessoas entre 

adultos, jovens e crianças; 

Devido a essas competições, e devido a participação 

de muitas crianças pequenas, abaixo dos dez anos, a 

presença de adultos tem sido uma constante nos eventos; 

 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 

Estado de São Paulo 

 
 
 

Rua Bento de Abreu, 460 – Centro - Fone-Fax: (16) 3396-1266 

 Santa Lúcia – SP – CEP 14825-000 
E-mail: secretaria@camarasantalucia.sp.gov.br  

 Visite Nosso Site: www.camarasantalucia.sp.gov.br  

 

 

Devido ao alto fluxo de crianças, jovens e adultos 

que ali frequentam, e que o portão de entrada do recinto, 

além de ser estreito, ainda fica de frente para a Rua Bento 

de Abreu; 

Essa Rua muitas vezes tem um transito mais intenso 

nas proximidades da quadra esportiva e que por um descuido 

pode ocorrer um acidente e com vítimas a se lamentar. 

 MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, vereador, investidos em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICA Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir 

a necessidade de com a máxima urgência, da instalação de 

um novo portão de acesso a Quadra Poliesportiva Sebastião 

Amaro “ZAGALO”, fazendo a entrada pela av. Padre Renato, 

ao lado da cozinha piloto, bem como todo um calçamento 

até a referida quadra de esportes. 

A presente indicação se faz necessária, para evitar 

a ocorrência de possíveis acidentes, principalmente com 

crianças que ali frequentam para a prática desportiva.     

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 26 de 

Abril de 2021. 
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