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INDICAÇÃO 111/2022 

De 26/09/2022 

AUTORES VEREADORES: MARIO SILVA, ISRAEL AUGUSTO DE 

OLIVEIRA E MATEUS APARECIDO LIMA.  

 

Ementa: Solicita a 

Administração Pública 

Municipal, para realizar 

adequações o mais breve 

possível, na Quadra 

Poliesportiva “SEBASTIÃO 

AMARO ZAGALO” para melhores 

práticas desportivas aos 

frequentadores do espaço 

público.              

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Recentemente a Administração Pública Municipal, 

realizou Reformas e Adequações na Quadra Poliesportiva 

“SEBASTIÃO AMARO ZAGALO”, se tornando um espaço público 

digna para atender os moradores Santa-lucienses; 

 

Estes vereadores que subscrevem, em visita ao local, 

puderam verificar que algumas adequações ainda são 

necessárias para melhorar o local para a pratica 

desportiva e com maior segurança aos atletas e plateia 

que ali frequentam nos dias de jogos, tais como: Instalar 

corri mão de proteção na rampa que dá acesso a localidade; 

Instalar grades de proteção nas laterais e fundo da quadra; 

Instalar corri mão de proteção nas arquibancadas e 

entrada da quadra; Instalação de colchonetes para 

proteção nos pilares da quadra;  Pintura na sala dos 

professores e sanitários e estender a cobertura metálica 

em toda a extensão do local, para se evitar quando das 
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chuvas, que a plateia fique protegida das chuvas e também 

para se evitar o acumulo de aguas dentro da quadra.         

 

Com a viabilização dessas adequações na referida 

quadra poliesportiva, e com as melhorias necessárias, os 

frequentadores do espaço público, poderão praticar as 

atividades esportivas, proporcionando hábitos saudáveis 

da comunidade, tanto para adultos como crianças, além 

disso, será um espaço apropriado para promoções de 

eventos comunitários.   

 

Diante do exposto, MARIO SILVA, ISRAEL AUGUSTO DE 

OLIVEIRA e MATEUS APARECIDO LIMA, 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 

o mais breve possível, realizar adequações na Quadra 

Poliesportiva “SEBASTIÃO AMARO ZAGALO”, necessárias para 

melhorar o local para a pratica desportiva e com maior 

segurança aos atletas e plateia que ali frequentam nos 

dias de jogos, tais como: Instalar corri mão de proteção 

na rampa que dá acesso a localidade; Instalar grades de 

proteção nas laterais e fundo da quadra; Instalar corri 

mão de proteção nas arquibancadas e entrada da quadra; 

Instalação de colchonetes para proteção nos pilares da 

quadra; Pintura na sala dos professores e sanitários e 

Estender a cobertura metálica em toda a extensão do local, 

para se evitar quando das chuvas, que a plateia fique 

protegida das chuvas e também para se evitar o acumulo 

de aguas dentro da quadra.         

 

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

Setembro de 2022. 

 

MARIO SILVA   ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 

 VEREADOR    VEREADOR  

     

MATEUS APARECIDO LIMA 

    VEREADOR 


