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INDICAÇÃO 124/2022 

De 14/11/2022 

AUTORES VEREADORES: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO 

SILVA E MATEUS APARECIDO LIMA.   

 

Ementa: Solicita a 

Administração Pública 

Municipal, para que o 

município de Santa Lúcia, 

utilize telas de proteção, 

quando da realização de 

serviços de corte de grama em 

nas ilhas e nas laterais das 

vias públicas no Município de 

Santa Lúcia, para se evitar 

possíveis acidentes com 

arremedo de pedras, protegendo 

assim pessoas, carros e 

outros.  

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Quando a realização de serviços de corte de grama nas 

ilhas e nas laterais das vias públicas nos Municípios, 

são utilizadas telas de proteção no serviço de corte de 

grama, para se evitar possíveis acidentes protegendo 

assim pessoas, carros e outros, do arremeço de pedrinhas, 

gramas e outros objetos;  

Esta tela de proteção deverá ser colocada próxima a 

máquina que corta a grama, devendo ter altura e largura 

suficientes para proteger pessoas principalmente para se 
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evitar possíveis ocorrências de qualquer dano material 

ou pessoal, advindo da não utilização da tela de proteção; 

As redes de proteção deverão ser utilizadas pelo 

poder público municipal de Santa Lúcia e por empresas 

terceirizadas pelo município, para a execução de corte 

de grama e mato, dentro do município;  

A utilização da rede é uma questão de coerência e com 

certeza, uma tela deve custar menos que o conserto na 

lataria de um veículo atingido por uma pedra ou as custas 

médicas de uma pessoa.            

Diante do exposto, ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO 

SILVA e MATEUS APARECIDO LIMA, vereadores investidos em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICÃO a mesa, 

satisfeitas as formalidades regimentais, Oficializar ao 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO, fazendo-o sentir a necessidade 

para que o município de Santa Lúcia, utilize telas de 

proteção, quando da realização de serviços de corte de 

grama em nas ilhas e nas laterais das vias públicas no 

Município de Santa Lúcia, para se evitar possíveis 

acidentes com arremeço de pedras, protegendo assim 

pessoas, carros e outros.  

    

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 14 de 

Novembro de 2022. 
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