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INDICAÇÃO 150/2021 

De 27/09/2021 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU. 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

fazer o rebaixamento das guias do lado do Ginásio de 

esportes “José Augusto Stuchi” transformando aquele 

espaço em estacionamento.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Na quadra de esportes Sebastião Amaro “ZAGALO” vem 

tendo muitas atividades esportiva tanto de jovens, 

adultos e infantil; 

O fluxo de veículos que estacionam ao redor da 

referida quadra esportiva e muito grande por parte dos 

frequentadores daquele local; 

A Rua Bento de Abreu, fica um tanto quanto estreita 

devido ao estacionamento de veículos de ambos os lados. 

 MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, vereador, investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICA Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir 

a necessidade de com a máxima urgência, de se fazer o 

rebaixamento das guias do lado do Ginásio de esportes 

“José Augusto Stuchi” transformando aquele espaço em 

estacionamento.  
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Tal medida visa aumentar o número de vagas de es-

tacionamento bem como melhorar a fluidez do transito 

naquele local bem como se evitar possíveis acidentes. 

Salientamos que na sessão desta edilidade realizada 

no dia 26/04/2021, este vereador apresentou nesta Casa 

de Leis, essa propositura, mas até o momento a Admi-

nistração Pública Municipal, não atendeu o pleito, por 

isso se faz necessário a apresentação da mesma novamente 

para que nosso prefeito municipal, nos atenda com à máxima 

urgência do possível.         

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

Setembro de 2021. 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

VEREADOR   


