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INDICAÇÃO 012/2022 

De 24/02/2022 

AUTOR VEREADOR:  MARIO SILVA.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

que realize serviços de reparos na pintura das depen-

dências da Quadra Poliesportiva “Sebastião Amaro – 

Zagalo”, como Pintura Geral da Quadra, Pintura dos 

Vestiários e Sala dos Professores e outras que se fizerem 

necessárias.       

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Com a volta das aulas nas dependências da Quadra 

Poliesportiva “Sebastião Amaro – ZAGALO”, para nossas 

crianças, como também a volta dos Campeonatos Internos 

de Futebol de Salão para o ano de 2022, devido a diminuição 

dos casos da Pandemia do Corona vírus;  

O referido local tem a necessidade de uma revita-

lização, incluindo serviços de reparos na pintura das 

dependências do prédio público, como pintura e demarcação 

do piso, pintura dos vestiários e sala dos professores 

e outras que se fizerem necessárias;  

Essa reinvindicação é uma solicitação da comunidade, 

que possui inúmeras crianças e jovens, que ali desfrutam 

de suas atividades esportivas, e a recuperação da quadra 

proporcionara uma estrutura com acomodações mais ade-

quadas para a pratica de atividades físicas e recreativas 
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aos moradores, que passaram a contar com um espaço público 

digno e apropriado para a convivência em comum.  

Diante de todo o exposto, MARIO SILVA, vereador, 

investido em suas atribuições conferidas por Lei, INDICA 

Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 

fazendo-o sentir a necessidade de com a máxima brevidade 

do possível, que realize serviços de reparos na pintura 

das dependências da Quadra Poliesportiva “Sebastião 

Amaro – Zagalo”, como Pintura Geral da Quadra, Pintura 

dos Vestiários e Sala dos Professores e outras que se 

fizerem necessárias.    

Tal medida se fazem necessárias pois é de suma 

importância disponibilizar aos jovens um local apro-

priado e condizente para a prática de esportes e condições 

decentes de estudo aos alunos da modalidade Futsal.  

Sendo ainda, que as quadras esportivas são espaços de 

recreação, destinados a crianças e adolescentes onde 

podem realizar seus jogos e atividades físicas, des-

frutando da liberdade dos movimentos além da segurança 

por estes serem espaços fechados. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 24 de 

Fevereiro de 2022. 

 

 

MARIO SILVA    

    VEREADOR 

 

 

 


