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INDICAÇÃO 107/2022 

De 26/09/2022 

AUTORES VEREADORES: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA E EDI-

MILSON MARANI.  

 

Ementa: Solicita a 

Administração Pública 

Municipal, para instalar o 

mais breve possível, na Quadra 

Poliesportiva “SEBASTIÃO 

AMARO ZAGALO”, atrás dos gols, 

rede de proteção, e se possível 

instalar essas redes de 

proteção em toda a quadra.            

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Recentemente a Administração Pública Municipal, 

realizou Reformas e Adequações na Quadra Poliesportiva 

“SEBASTIÃO AMARO ZAGALO”;  

 

Um jogo de futsal no fim do dia, no final de semana 

não é nada mal. Relaxar depois de um dia estressante com 

uma partida, com alguns chutes ao gol é tudo o que um 

atleta amador precisa para renovar suas energias;  

 

Mas essa partida pode causar uma enorme dor de cabeça 

quando a bola vai para fora da quadra. E se a bola acertar 

uma criança que está brincando por ali, pode causar grave 

acidente, sendo que isso é muito fácil de se evitar, 

instalando atrás dos gols redes de proteção, sendo que 

em muitas quadras essa rede de proteção é instalada em 

toda a quadra; 
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Providências no sentido de proceder a instalação de 

redes de proteção atrás dos gols na quadra poliesportiva, 

e se possível ao redor de toda o espaço público, par se 

evitar possíveis acidentes com crianças e até mesmo com 

adultos, podendo ainda a bola acabar indo parar na rua 

de frente, causando assim desespero e transtorno podendo 

até acontecer atropelamentos e esta é a preocupação 

destes vereadores e de munícipes que frequentam a 

localidade.               

    

Diante do exposto, ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA e 

EDIMILSON MARANI, vereadores, investidos em suas 

atribuições conferidas por Lei, INDICÃO a mesa, 

satisfeitas as formalidades regimentais, Oficializar ao 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO, fazendo-o sentir a necessidade 

de instalar o mais breve possível, na Quadra 

Poliesportiva “SEBASTIÃO AMARO ZAGALO”, atrás dos gols, 

rede de proteção, e se possível instalar essas redes de 

proteção em toda a quadra.            

 

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

Setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA   EDIMILSON MARANI 

VEREADOR        VEREADOR 


