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INDICAÇÃO 170/2021 

De 22/11/2021 

AUTOR VEREADOR:  MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

para que seja realizada a restauração dos pavimentos da 

Praça Padre Patella, bem como a colocação de barras de 

ferro nas esquinas para coibir e evitar que veículos com 

seus condutores sem noção de distância passem sobre as 

guias das esquinas da Praça. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

A Praça Padre Patella fora revitalizada e todo o seu 

pavimento trocado; 

Devido a troca dos pavimentos, as esquinas da Praça 

ficaram com as guias bem rebaixadas; 

Devido as guias terem ficados muito rebaixadas e 

alguns veículos de pequeno, médio e grande porte, ao 

fazerem a conversão nas esquinas talvez por descuido e 

sem noção de distância acabam por passar por sobre o 

calçamento; 

Devido as constantes passagens sobre o calçamento, 

o mesmo vem sendo danificado e com isso deixando uma 

impressão de descaso com a coisa pública. 
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Diante de todo o exposto, MILTON CERQUEIRA LEI-

TE-TATU, vereador, investido em suas atribuições con-

feridas por Lei, INDICA Oficializar ao CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade de 

com a máxima brevidade do possível, para que seja re-

alizada a restauração dos pavimentos da Praça, bem como 

a colocação de barras de ferro nas esquinas para coibir 

e evitar que veículos com seus condutores sem noção de 

distância passem sobre as guias das esquinas da Praça 

Padre Patella.  

 Tal medida visa a preservação e evitar a deteri-

oração do patrimônio Público. 

 Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 22 de 

Novembro de 2021 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

   VEREADOR 

 

 

 


