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INDICAÇÃO 020/2023 

De 27/02/2023 

AUTORES VEREADORES: MARIO SILVA, ISRAEL AUGUSTO DE 

OLIVEIRA E MATEUS APARECIDO LIMA.   

EMENTA: Solicita que Administra-

ção Pública Municipal, tome as 

providências necessárias, visan-

do à reparação do asfalto, ser-

viços de “OPERAÇÃO TAPA 

BURACOS”, em toda a extensão da 

Rua Laura Rosa Berti, principal-

mente defronte aos números 60 e 

61, da via pública. 

 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

 

CONSIDERANDO QUE:  

 

A Operação Tapa-Buracos é um serviço essencial à 

cidade, por isso a necessidade de investir na manu-

tenção das vias, resgatando assim a condição de tra-

fegar pelas ruas com segurança aos condutores de veí-

culos e para os cidadãos; 

É preciso que seja intensificado, o mais rápido 

possível os serviços de tapa-buracos e manutenção das 

vias públicas em Santa Lúcia, permitindo que motoris-

tas e pedestres circulem pelo município com mais se-

gurança, principalmente ao longo da extensão da Rua 

Laura Rosa Berti, principalmente defronte aos números 

60 e 61, da via pública. 
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Diante do Exposto, MARIO SILVA, ISRAEL AUGUSTO DE 

OLIVEIRA e MATEUS APARECIDO LIMA, vereadores investi-

dos em suas atribuições conferidas por Lei, INDICÃO 

mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, Ofici-

alizar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazen-

do-o sentir à necessidade, para que tome as providên-

cias necessárias, visando à reparação do asfalto, 

serviços de “OPERAÇÃO TAPA BURACOS”, em toda a exten-

são da Rua Laura Rosa Berti, principalmente defronte 

aos números 60 e 61, da via pública. 

Neste local recentemente a Administração Pública 

Municipal, realizou obras de corte do asfalto para 

restauração de encanamento de aguas, e com as fortes 

chuvas que vem ocorrendo, afundou os locaais que con-

tinuam abertos, provocando transtorno aos moradores 

do local, pois quando os veículos que trafegam pelo 

local, provocam espirro dessas aguas acumuladas, nas 

pessoas que transitam no local.         

E, por isso, a solicitação tem o objetivo de me-

lhorar as condições aos moradores, pedestres e usuá-

rios de veículos que trafegam por esta via, pois os 

buracos acabam causando insegurança. 

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.      
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Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 27 

de Fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

MARIO SILVA    ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA 

VEREADOR    VEREADOR  

 

 

 

 

 

     

 

MATEUS APARECIDO LIMA 

    VEREADOR 


