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INDICAÇÃO 022/2023 

De 27/02/2023 

AUTORES VEREADORES: MARIO SILVA, ISRAEL AUGUSTO DE 

OLIVEIRA E MATEUS APARECIDO LIMA.   

EMENTA: Solicita a Administração 

Pública Municipal e a Secretária 

Municipal de Educação, que sejam 

tomadas porividências necessá-

rias, visando abrir mais salas 

de aulas e contratar professo-

res/cuidadores para a Creche 

Berçário “RACHEL AFFONSO 

GIANSANTE”, de Santa Lúcia.    

 

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, e a SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, fazendo-os sentir à 

necessidade, que sejam tomadas porividências 

necessárias, visando abrir mais salas de aulas e 

contratar professores/cuidadores para a Creche 

Berçário “RACHEL AFFONSO GIANSANTE”, de Santa Lúcia, 

visto que os alunos da Creche Berçário “LIDIA BUZZO 

FUZARO”, estão sendo alocados para Creche Berçário 

“RACHEL AFFONSO GIANSANTE”, devido à realização de 

obras naquela Unidade Escolar, Creche Berçário “LIDIA 

BUZZO FUZARO”. 
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A proposição se faz necessária, pois temos 

informações que além das crianças já matriculadas na 

Creche Berçário “LIDIA BUZZO FUZARO”, ainda existe 

uma fila de espera com mais de trinta crianças, e com 

certeza a Creche Berçário “RACHEL AFFONSO GIANSANTE”, 

não suportara tal demanda para obrigar todas as 

crianças, sendo que fomos procurados por muitas mães 

que trabalham e não tem com quem deixar seus filhos 

durante o horário de trabalho e também não tem 

condições de pagar cuidadores particulares.   

 

 Sendo assim, propomos a presente indicação, ten-

do a certeza de estarmos contribuindo com a melhoria 

da qualidade de vida das crianças Santa-lucienses.  

 

 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  


