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INDICAÇÃO 068/2021 

De 26/04/2021 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU. 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, de 

se providenciar uma reunião com os responsáveis pela Rumo 

Logística e com representantes da Rede Ferroviária 

Federal, para se estudar a possibilidade de ser 

transferida para o município de Santa Lúcia, a área 

compreendida como canteiro central da Avenida Aurelio 

Orlandi, e assim ser realizada uma verdadeira urbanização 

na referida Avenida.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

O poder Público tem por obrigação propiciar uma 

melhor qualidade de vida a seus Munícipes; 

A Avenida Aurelio Orlandi, é tida como o cartão postal 

do Bairro Nova Santa Lucia, e seu canteiro central 

pertence à União, através da antiga FEPASA; 

A referida Avenida em seu canteiro central com suas 

arvores frondosas promovem grandes sombras, propiciando 

sombras no período de verão; 

Ultimamente a referida Avenida nada de especial vem 

propiciando aos nossos munícipes e nem mesmo aos vi-

sitantes devido ao estado de abandono da mesma, tornando 

uma avenida triste e melancólica; 
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O péssimo estado em que se encontra os canteiros 

central da mesma dando uma nítida impressão de abandono. 

 MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, vereador, investidos em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICA Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir 

a necessidade com a máxima urgência, de se providenciar 

uma reunião com os responsáveis pela Rumo Logística e com 

representantes da Rede Ferroviária Federal, para se 

estudar a possibilidade de ser transferida para o mu-

nicípio de Santa Lúcia, a área compreendida como canteiro 

central da Avenida Aurelio Orlandi, e assim ser realizada 

uma verdadeira urbanização na referida Avenida.  

Tal medida visa melhorar tanto o visual que a referida 

Avenida merece, bem como para promover mais uma opção de 

lazer aos moradores do bairro principalmente os que 

residem defronte à referida via pública.  

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 26 de 

Abril de 2021. 
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