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I N D I C A Ç Ã O   Nº 104/09 

     
 

    INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que, através do 

Departamento de Esportes, seja elaborado projeto de atividades esportivas a serem 

desenvolvidas no Centro Olímpico que está em construção.  
 

JUSTIFICATIVA 

                                    Consideramos que a elaboração prévia do referido projeto 

permitirá uma previsão dos recursos humanos e materiais necessários a sua execução, a 

fim de que, com antecedência, possam ser tomadas as providências necessárias e 

assim, tão logo seja inaugurada a obra, as atividades se iniciem de forma organizada e 

planejada visando a otimização deste importante empreendimento.   

Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 17 de abril de 2.009. 
 

Ver. Marcelo Simão 
Presidente 

 
Ver. José Mário Castaldi                                                Ver. Paulo César Missiatto 
        1º Secretário                                                                        2º Secretário 
 
 
 

 
Resposta do Executivo – Ofício 134/09 de 12/05/09 – encaminhando em anexo 

resposta do Diretor do Departamento de Esportes, Cultura e Lazer, Sr. Antônio Carlos 

Silva, conforme segue: “Informamos que o Departamento Municipal de Esportes, Cultura 

e Lazer, têm trabalhado de forma organizada desenvolvendo a política de esporte e lazer 

no município. A política do prefeito Mauro Zorzi para o Departamento de Esportes nos 

deixa a vontade para trabalhar na coordenação de atividades relativas a programas e 

planos de esportes, recreação e lazer dirigidos às várias faixas etárias e segmentos da 

sociedade santarritense. Esse trabalho desenvolvido pelo Departamento Municipal de 

Esportes, Cultura e Lazer, amplamente divulgado pela imprensa local, também está 

aberto aos senhores vereadores que compõem a nossa egrégia Câmara Municipal, o 

que nos encheria de orgulho e satisfação e muito nos honraria. Referente ao Centro 

Olímpico, motivo de preocupação dos Senhores Edis, no que diz respeito à previsão de 

recursos humanos e materiais necessários a sua execução, podemos informá-los que as 

obras estão dentro do cronograma. Não é preciso ser sábio, que uma obra majestosa, 

conquista desse governo, é um complexo que envolve estudos, materiais esportivos e 

técnicos especializados.”     

 


