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INDICAÇÃO 019/2023 

De 27/02/2023 

AUTORES VEREADORES: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO 

SILOVA E MATEUS APARECIDO LIMA.   

EMENTA: Solicita a Administração 

Pública Municipal, as providên-

cias necessárias, visando a 

substituição do portão de entra-

da da Praça de Esportes 

“BENEDICTO STORANI”, de frente 

para a Rua Doutor João Acácio e 

Silva.  

 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

 

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO SILVA e MATEUS 

APARECIDO LIMA, vereadores, investidos em suas 

atribuições conferidas por Lei, INDICÃO a mesa, 

satisfeitas as formalidades regimentais, Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO, fazendo-o sentir a 

necessidade, que providências necessárias, sejam 

tomadas, visando a substituição do portão de entrada 

da Praça de Esportes ‘BENEDICTO STORANI”, de frente 

para a Rua Doutor João Acácio e Silva, pelo motivo 

que o mesmo encontra-se totalmente danificado, 

carecendo a sua substituição por um outro novo.     

  

Vale lembrar 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 105/2022 em 

26/09/2022, sendo que até o momento, não houve êxito 

na realização da proposição, e solicitamos a Vossa 

Excelência, o atendimento o mais rápido do possível 

da presente propositura que apresentamos novamente 

nesta sessão legislativa. 
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Sendo assim, propomos a presente indicação, tendo 

a certeza de estarmos contribuindo com a melhoria da 

qualidade de vida da população Santa-luciense.  

 

Na certeza de podermos contar com o apoio para 

dar continuidade a um trabalho que tem como 

prioridade a excelência em atendimento, suprindo as 

necessidades da população, pelo grande alcance da 

proposição ora apresentada, requeremos e contamos com 

a imprescindível atenção por parte do Senhor Prefeito 

Municipal, uma vez que a iniciativa é de grande 

importância para os munícipes visando o bem estar de 

todos.   

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 27 

de Fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA  MARIO SILVA 

 VEREADOR       VEREADOR   

 

 

 

 

     

 

MATEUS APARECIDO LIMA 

    VEREADOR 


