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INDICAÇÃO 131/2022 

De 28/11/2022 

AUTOR VEREADOR: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO SILVA 

E MATEUS APARECIDO LIMA. 

 

EMENTA: Solicita a 

Administração Pública 

Municipal, para que faça a 

instalação de bebedouros com 

agua gelada e potável nas 

dependências da Praça de 

Esportes “BENEDICTO STORANI”, 

sendo um próximo ao refletor, 

para a assistência e outro 

próximo ao alambrado dentro do 

campo de futebol, para os 

atletas quando estão 

disputando partidas de 

futebol.   

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO SILVA e MATEUS 

APARECIDO LIMA , vereadores, investido em suas atri-

buições conferidas por Lei, INDICAM Oficializar ao CHEFE 

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a ne-

cessidade de que com a maior brevidade possível, para que 

faça a instalação de bebedouros com agua gelada e potável 

nas dependências da Praça de Esportes “BENEDICTO STO-

RANI”, sendo um próximo ao refletor, para a assistência 

e outro próximo ao alambrado dentro do campo de futebol, 

para os atletas quando estão disputando partidas de 

futebol.    
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Tais medidas se fazem necessárias, visto que no local 

citado, existe um movimento intenso de pessoas, quando 

da realização de eventos esportivos, sendo que com o 

fornecimento de agua potável para o consumo, para a 

assistência e aos atletas, estimulará na hidratação de 

todos que frequentam o referido local.     

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 28 de 

Novembro de 2022. 

 

 

 

 

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA  MARIO SILVA 

VEREADOR       VEREADOR 

 

 

 

 

    MATEUS APARECIDO LIMA  

    VEREADOR  


