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INDICAÇÃO 001/2023 

De 13/02/2023 

AUTOR VEREADOR: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA.  

EMENTA: Solicita que Administra-

ção Pública Municipal, adquire 

uma PRANCHA para ser utilizada 

no transporte de maquinas pesa-

das, quando utilizadas para a 

realização de serviços na área 

rural do município.      

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

 

CONSIDERANDO QUE:  

 

 Santa Lúcia, é uma região extensa e com muitas 

propriedades agrícolas e precisa ter mais condições 

para atender a alta demanda de serviços reparos e   

conservação de estradas rurais       

 

O município precisa constantemente de destinar 

maquinas retroescavadeira, para atender os produtores 

rurais, na conservação de estradas, que necessitam de 

boas estradas rurais para escoar a produção.  

 

Muitas propriedades rurais encontram-se em 

distancias longe da sede de município e com esse 

equipamento iremos economizar tempo no transporte de 

maquinas para as áreas rurais o que facilitara muito 

para a realização dos serviços e com maior segurança 

e agilidade, beneficiando assim o atendimento aos 

proprietários rurais de nosso município, já que tais 

maquinas são fundamentais para a realização dos 

serviços na área rural.                  
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Os moradores das comunidades rurais também 

necessitam de estradas em condições de 

trafegabilidade. 

 

Diante do Exposto, ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, 

vereador investido em suas atribuições conferidas por 

Lei, INDICA a mesa, satisfeitas as formalidades regi-

mentais, Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, fazendo-o sentir à necessidade da aquisi-

ção de uma PRANCHA para ser utilizada no transporte 

de maquinas pesadas, quando utilizadas para a reali-

zação de serviços na área rural do município.         

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 

de Fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 

VEREADOR 

 

 

 

 

 


