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INDICAÇÃO 013/2023 

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 serviços de melhorias na 

Iluminação Publica em toda a es-

tencao da Rua Padre Francisco 

Renato.   

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

 

MARIO SILVA, ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA e MATEUS 

APARECIDO LIMA, vereadores, investidos em suas 

atribuições conferidas por Lei, satisfeitas as 

formalidades regimentais, INDICÃO Oficializar ao 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir 

a necessidade com para que realize serviços de 

melhoria na Iluminação Publica em toda a estencao da 

Rua Padre Francisco Renato, instalando mais postes de 

Iluminação com luminárias mais fortes. INDICAMOS 

ainda que a Administração Publica Municipal, entre em 

entendimentos com a Direção da Escola Estadual Bento 

de Abreu, para que autorize a Prefeitura a realizar 

serviços de podas de arvores, que estão plantadas 

dentro da unidade escolar com muitos galhos voltados 

para a via publica, contribuindo assim para maior 

escuridão do local.  

 

O proposição se justifica, pelo fato que temos 

nas proximidades da via publica, instalada a Quadra 

Poliesportiva SEBASTIAO AMARO “ZAGALO”, sendo esta 

muito utilizada por uma grande quantidade de pessoas, 

praticantes de esportes, principalmente no período 
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noturno,carecendo assim de um local publico mais 

iluminado e seguro, para que possam deixar seus 

veículos estacionados nas proximidades com maior 

segurança possível.               

 

A solicitação partiu de esportistas e moradores 

próximos que utilizam esse espaço, os quais, com a 

realização das melhorias terão melhor condições de 

saúde e qualidade de vida, sendo que estes vereadores 

que subscrevem enaltecem e reafirmam a importância 

deste pedido que vem sendo solicitado há muito tempo 

pela comunidade. 

  

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 

de Fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

MARIO SILVA    ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 

VEREADOR    VEREADOR 

 

 

 

 

 

 

 

    MATEUS APARECIDO LIMA 

    VEREADOR   

 

 

 

 

 

 


