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INDICAÇÃO 048/2022 

De 25/04/2022 

AUTORES VEREADORES: MARIO SILVA, ISRAEL AUGUSTO DE 

OLIVEIRA, EDIMILSON MARANI E MATEUS APARECIDO LIMA.   

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

entrar em entendimentos com a Concessionária da Rodovia 

SP 257 “DEPUTADO ALDO LUPO”, ARTERIS/VIA PAULISTA, para 

que AUTORIZE, que a Administração Pública Municipal, 

possa realizar obras de revitalização paisagística e de 

iluminação, nas 02 (duas) rotatórias que dão acesso a 

cidade de Santa Lúcia. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Há a necessidade da Administração Pública Municipal, 

entrar em entendimentos com a Concessionária da Rodovia 

SP 257 “DEPUTADO ALDO LUPO”, ARTERIS/VIA PAULISTA, para 

que AUTORIZE, que a Administração Pública Municipal, 

possa realizar obras de revitalização paisagística e de 

iluminação, nas 02 (duas) rotatórias que dão acesso a 

cidade de Santa Lúcia. 

 O projeto Paisagístico, poderá ser ornamentada com 

plantas de flores de pequeno porte, de espécies variadas, 

podendo ser realizado plantação de   flores, com de-

senho, alusiva ao nome de Santa Lúcia e também com um 

projeto que caracteriza nossa agricultura local, ou seja 

por exemplo cultura de cana-de-açúcar. O Projeto de 

Iluminação, poderá ser realizado com uma iluminação mais 

eficaz, instalando também essas luminárias com postes as 

margens do município.  
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MARIO SILVA, ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MATEUS 

APARECIDO LIMA e EDIMILSON MARANI, vereadores, inves-

tidos 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, entrar em entendimentos com a Concessionária 

da Rodovia SP 257 “DEPUTADO ALDO LUPO”, ARTERIS/VIA 

PAULISTA, para que AUTORIZE, que a Administração Pública 

Municipal, possa realizar obras de revitalização pai-

sagística e de iluminação, nas 02 (duas) rotatórias que 

dão acesso a cidade de Santa Lúcia. INDICAMOS ainda que 

depois que a ARTERIS/VIA PAULISTA, faça a Autorização, 

que a Administração Pública Municipal, realize de 

imediato as obras de revitalização nos locais indicados 

por esses vereadores.        

Tais pedidos se justificam da necessidade de melhorar 

a estética das rotatórias, visando proporcionar uma 

aparência mais agradável e colorida a essas áreas e temos 

certeza que com a implantação desses projetos, irão 

contribuir em muito para o meio ambiente e principalmente 

irão embelezar a cidade, proporcionando uma vista 

agradável aos olhos dos moradores do nosso município e 

visitantes que ali trafegam, tornando o clima mais 

agradável, visando uma melhor qualidade de vida que irá 

beneficiar toda a comunidade Santa-luciense, sendo 

referência na Rodovia SP 257 “Deputado Aldo Lupo”.         

Destacamos ainda que estes vereadores que subscrevem 

a presente INDICAÇÃO, apresentaram nesta Casa de Leis, 

em 14/06/2021, a Indicação nº 106/2021, indicando ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal, a realização das 

obras de revitalização paisagísticas nos locais 

mencionados, sendo que até a presente data, a 

Administração Público Municipal, não atendeu nosso 

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

Abril de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIO SILVA   ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 

    VEREADOR    VEREADOR  

 

 

 

 

 

 EDIMILSON MARANI  MATEUS APARECIDO LIMA 

 VEREADOR    VEREADOR  


