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INDICAÇÃO 010/2022 

De 14/02/2022 

AUTOR VEREADOR:  MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

para seja providenciado o mais breve possível dispo-

sitivos de segurança na Rua Dos Andradas.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

 CONSIDERANDO QUE:  

  Devemos zelar pela segurança de nossos munícipes 

principalmente quando em transito pelas vias públicas; 

Na Rua Dos Andradas o transito de veículos e muito 

grande inclusive de caminhões e ônibus de linha suburbana 

(Paraty) e ônibus de transportes de trabalhadores Rurais, 

trabalhadores da Usinas e outras empresas; 

Nas proximidades da Praça Padre Patella o fluxo de 

pessoas que circulam diariamente e relativamente alto e 

torna-se maior ainda nos finais de semana; 

Muitos motoristas costumam abusar da velocidade na 

referida Rua e com isso colocando em risco a integridade 

física dos transeuntes. 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, vereador, investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICA Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, para seja pro-

videnciado o mais breve possível os seguintes dispo-

sitivos de segurança: 
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1º- Colocação de duas faixas de pedestres ligando a 

calçada da Praça Padre Patela as calçadas da Av. Hermínio 

Pongellupe ou seja uma até a casa do 27 e outra até o 

Postinho do Bradesco. 

2º- Colocação de Placas de limites de velocidades. 

Tal medida visa coibir o excesso de velocidade no 

local e se evitar acidentes com os transeuntes que por 

ali transitam diariamente. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 14 de 

Fevereiro de 2022. 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU    

    VEREADOR 

 

 

 


