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INDICAÇÃO 180/2021 

De 13/12/2021 

AUTOR VEREADOR:  MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

realizar um breve e mais amplo estudo a fim de substituir 

o Muro que protege a Praça de Esportes Benedicto Storani, 

pela Av. Mario Pavan por Alambrados. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

  Constantemente estamos presenciando atos de 

vandalismos e furtos de fios nas dependências da Praça 

de Esportes Benedicto Storani; 

Por ser um local muito amplo e de difícil acesso até 

mesmo para as viaturas da Policia Militar; 

Os danos e furtos já causaram uma grande monta em 

recursos financeiros público.  

Diante de todo o exposto, e havendo a necessidade de 

se evitar o máximo do possível esses atos bem como os 

prejuízos aos cofre público, MILTON CERQUEIRA LEITE, 

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 

brevidade do possível, realizar  um breve e mais amplo 

estudo a fim de substituir o Muro que protege a Praça de 

Esportes Benedicto Storani, pela Av. Mario Pavan por 

Alambrados. 
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Tal medida visa uma melhor visibilidade tanto dos 

munícipes que trafegam pela Avenida, bem como para 

Policiais Militares que passarão a ter uma visão do 

interior da Praça de Esportes, coibindo assim os furtos 

e atos de vandalismo por parte dos amigos do alheio e 

facilitando o trabalho preventivo da Policia Militar. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 de 

Dezembro de 2021. 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU   

    VEREADOR 

 

 

 




