
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 

Estado de São Paulo 

 
 
 

Rua Bento de Abreu, 460 – Centro - Fone-Fax: (16) 3396-1266 

 Santa Lúcia – SP – CEP 14825-000 
E-mail: secretaria@camarasantalucia.sp.gov.br  

 Visite Nosso Site: www.camarasantalucia.sp.gov.br  

 

INDICAÇÃO 012/2023 

De 13/02/2023 

AUTOR VEREADOR: MARIO SILVA, ISRAEL AUGUSTO DE 

OLIVEIRA E MATEUS APARECIDO LIMA.   

EMENTA: Solicita que Administra-

ção Pública Municipal, para que 

realize uma Reforma e Revitali-

zação geral na Praça da Bíblia, 

localizada no bairro Dimas Cera 

Ometto, na cidade de Santa Lú-

cia. 

 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

 

MARIO SILVA, ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA e MATEUS 

APARECIDO LIMA, vereadores, investidos em suas 

atribuições conferidas por Lei, INDICÃO Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, satisfeitas as 

formalidades regimentais, fazendo-o sentir a 

necessidade com a máxima urgência, de realizar 

melhorias na Praça da Bíblia, situada no Bairro Dimas 

Cera Ometto, com uma  Reforma Geral e Revitalização, 

podendo ainda: construir rampas de acessibilidade nas 

calcadas, substituir bancos danificados, instalação 

de mais bancos e mesas de concreto para práticas 

desportivas, como jogos de baralhos, dominós, outros 

e também a instalação de quiosques cobertos e também 

a instalação de brinquedos para crianças.   

Tal medida visa melhorar tanto o visual que a re-

ferida Praça Pública, bem como para promover mais uma 

opção de lazer aos moradores do bairro principalmente 

os que residem em torno da referida praça, oferecendo 

assim mais conforto aos usuários da Praça Pública Mu-

nicipal.   
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Destacamos ainda que na presente legislatura, os 

vereadores que subscrevem a presente propositura, 

apresentaram nesta Casa de Leis, ao Chefe do Poder 

Executivo Municipal, propositura sob nº 089/2022 em 

24/05/2022 e 071/20222 de 08/08/2022, sendo que até o 

momento, não houve êxito na realização da proposição, 

e solicitamos a Vossa Excelência, o atendimento o 

mais rápido do possível, para oferecermos mais uma 

opção de lazer aos moradores da localidade, trazendo 

assim uma melhor situação de conforto e utilidade aos 

usuários do local.   

  

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 

de Fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

MARIO SILVA    ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 

VEREADOR    VEREADOR 

 

 

 

 

 

 

 

    MATEUS APARECIDO LIMA 

    VEREADOR   

 

 

 

 

 

 


