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INDICAÇÃO 003/2023 

De 13/02/2023 

AUTOR VEREADOR: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA.  

EMENTA: Solicita que Administra-

ção Pública Municipal, criação 

de um BOLSÃO para deposito pro-

visório de restos de materiais 

de construção e  a aquisição de 

um Britador de entulhos de mate-

riais de construção. 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

 

CONSIDERANDO QUE:  

Temos constatado que em nosso município temos em 

vários ruas a descarte de restos materiais de cons-

trução quando da realização de reformas e demolições 

de construções;   

Há a necessidade da Administração Publica Munici-

pal que providencie criação de um BOLSÃO para deposi-

to provisório de restos de materiais de construções 

descartados, e a aquisição de um Britador de entulhos 

de materiais de construção, para a aplicação no solo 

de estradas que dão acesso a fazendas no município de 

Santa Lúcia, para facilitar o trafego de veículos, 

principalmente em dias de chuvas para não formar bar-

ro ou atoleiros.  

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, vereador, investido 

em suas atribuições conferidas por Lei, INDICA Ofici-

alizar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazen-

do-o sentir a necessidade com a máxima urgência do 

possível, que providencie a criação de um BOLSÃO para 
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deposito provisório de restos de materiais de cons-

trução e  a aquisição de um Britador de entulhos de 

materiais de construção, para a aplicação no solo de 

estradas que dão acesso a fazendas no município de 

Santa Lúcia, para facilitar o trafego de veículos, 

principalmente em dias de chuvas para não formar bar-

ro ou atoleiros.  

 

Tal medida se faz necessário para acabar com os 

diversos materiais de construçao espalhados pela 

cidade e para atendimento de moradores das 

localidades rurais de nosso município, nan 

conservaçao de estradas.     

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 

de Fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 

VEREADOR 

 

 

 


