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INDICAÇÃO 169/2021  

De 08/11/2021 

AUTOR VEREADOR: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA. 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

a instalação de Placas Indicativas com a nomenclatura em 

ruas e avenidas de toda a cidade de Santa Lúcia, de forma 

padronizada nos logradouros que não possuem esse dis-

positivo e que se realize uma revisão geral no sistema 

de Placas Indicativas de mão de direção.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, vereador, investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICA Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir 

a necessidade a instalação de Placas Indicativas com a 

nomenclatura em ruas e avenidas de toda a cidade de Santa 

Lúcia, de forma padronizada nos logradouros que não 

possuem esse dispositivo e que se realize uma revisão 

geral no sistema de Placas Indicativas de mão de direção, 

e que as mesmas sejam instaladas em postes de concreto, 

para se evitar possíveis furto. INDICO ainda que quando 

da instalação de Placas Indicativas dos nomes das ruas 

e avenidas, além da padronização, que sejam inseridas um 

breve histórico sobre a pessoa homenageada, sendo com 

essa pequena biografia nas placas mantem viva a história 

local e das pessoas que ajudaram a construir nossa Santa 

Lúcia.           

A presente indicação se faz necessária, pois fa-

cilitará o trabalho dos prestadores de serviços, tais 

como correio e comércio em geral, além de ajudar a 

população que, assim, conseguirá receber suas corres-

pondências e entregas com tranquilidade e no tempo hábil. 
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Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 08 de 

Novembro de 2021. 

 

 

 

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 

VEREADOR 

 


