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INDICAÇÃO 078/2022 

De 13/06/2022 

AUTORES VEREADORES: MATEUS APARECIDO LIMA, ISRAEL AU-

GUSTO DE OLIVEIRA E MARIO SILVA.    

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

instalação de 02 (dois) campos de futebol society, com 

grama sintética, nas dependências da Praça de Esportes 

“BENEDICTO STORANI, na cidade de Santa Lúcia. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

MATEUS APARECIDO LIMA, ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, 

e MARIO SILVA, vereadores, investidos em suas atribuições 

conferidas por Lei, INDICÃO Oficializar ao CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade da 

instalação de 02 (dois) campo de futebol society, também 

conhecido como futebol de sete, com grama sintética, nas 

dependências da Praça de Esportes “BENEDICTO STORANI, na 

cidade de Santa Lúcia. INDICAMOS ainda que também sejam 

instalados refletores com iluminação e bancos de concreto 

para assistência do público, quando da realização de 

eventos no local.   

Com a instalação desses equipamentos públicos es-

portivos, possibilitará a sua utilização por crianças, 

jovens e adultos, sendo mais uma alternativa para a 

prática de esporte e lazer a nossa população.  

Tal pedido se justifica, pois a Administração Pública 

Municipal, precisa investir em todas as áreas e o esporte 

sempre esteve entre as principais reivindicações da 

população, pois as pessoas precisam ter meios de diversão 

em suas próprias comunidades, e quando se faz um in-
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vestimento no esporte, por tabela, se faz na saúde das 

pessoas, que, fazendo atividade física, melhoram também 

a saúde. Destacamos ainda que muito além da formação de 

atletas, o esporte contribui para formação e desen-

volvimento de cidadãos, conscientes de seus direitos e 

obrigações, sendo ainda que a prática de esportes, é um 

importante fator de contribuição para a inclusão social 

e de prevenção à marginalidade.  

    

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 de 

Junho de 2022. 
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