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INDICAÇÃO 046/2022 

De 25/04/2022 

AUTORES VEREADORES: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO 

SILVA E MATEUS APARECIDO LIMA.   

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

a realização de benfeitorias na Quadra Poliesportiva 

“MAICON DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA” na cidade Santa Lúcia, 

sendo: Instalação de Cobertura; Instalação de sanitários 

e vestiários masculino e feminino; Instalação de be-

bedouro de agua e construção de bancos de concreto para 

assistência do público, quando da realização de eventos 

no local.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Estes vereadores que subscrevem, estiveram em visita 

nas dependências da Centro Educacional e Pedagógico 

“ELVIRA HAGE ZBEIDI”, na cidade de Santa Lúcia, mais 

precisamente na Quadra Poliesportiva “MAICON DOUGLAS 

FARIA DE OLIVEIRA”, Onde constatamos a necessidade da 

Administração Pública Municipal, realizar algumas 

benfeitorias no próprio público;  

Benfeitorias, como, Instalação de: Cobertura; 

Instalação de sanitários e vestiários masculino e fe-

minino; Instalação de bebedouro de agua e construção de 

bancos de concreto para assistência do público, quando 

da realização de eventos no local. 
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Com a ausência dos bancos, os frequentadores do 

local, quando da realização de eventos, são obrigados a 

ficarem em pé ou procuram de forma improvisada outras 

formas de acomodações, ou se acomodam de maneira bastante 

desconfortável.   

Diante do exposto, ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO 

SILVA e MATEUS APARECIDO LIMA, vereadores, investidos em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICÃO Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir 

a necessidade com a máxima urgência do possível, da 

realização de benfeitorias na Quadra Poliesportiva 

“MAICON DOUGLAS FARIA DE OLIVEIRA”, sendo: Instalação de 

Cobertura; Instalação de sanitários e vestiários mas-

culino e feminino; Instalação de bebedouro de agua e 

construção de bancos de concreto para assistência do 

público, quando da realização de eventos no local.  

Tal solicitação se faz necessária, pois visa a 

adequar aquela praça de esportes, para as reais ne-

cessidades das pessoas que ali frequentam, para a prática 

desportiva e também comparecem para prestigiar os eventos 

esportivos e que necessitam de comodidade e conforto.   

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 25 de 

Abril de 2022.  
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