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INDICAÇÃO 021/2023 

De 27/02/2023 

AUTORES VEREADORES: MARIO SILVA, ISRAEL AUGUSTO DE 

OLIVEIRA E MATEUS APARECIDO LIMA.   

EMENTA: Solicita a Administração 

Pública Municipal, providências 

necessárias visando a instalação 

de um RAMAL TELEFONICO, na sala 

dos motoristas, dentro das ins-

talações do Pronto Socorro Muni-

cipal “IZIDORO BITIO NETO”.   

 

Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 

 

MARIO SILVA, ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA e MATEUS 

APARECIDO LIMA, vereadores investidos em suas 

atribuições conferidas por Lei, INDICÃO mesa, 

satisfeitas as formalidades regimentais, Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o 

sentir à necessidade, de adotar providências 

necessárias visando a instalação de um RAMAL 

TELEFONICO, na sala dos motoristas, dentro das 

instalações do Pronto Socorro Municipal “IZIDORO 

BITIO NETO”  

 

Estes vereadores que subscrevem a presente propo-

situra foram procurados pelos motoristas das ambulân-

cias que trabalham na Unidade de Saúde, reivindicando 

a instalação deste ramal telefônico.  

A solicitação tem o objetivo de melhorar as con-

dições de trabalho e no atendimento com maior agili-

dade, quando os motoristas são acionados para presta-

rem serviços de transporte de doentes do município de 

Santa Lúcia, principalmente em casos de extrema ur-

gência.   
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

MARIO SILVA   ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA

 VEREADOR    VEREADOR   

 

 

 

 

     

 

MATEUS APARECIDO LIMA 

    VEREADOR 


