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INDICAÇÃO 018/2022 

De 24/02/2022 

AUTOR VEREADOR:  MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

adquirir equipamentos para a Praça de Esportes Benedicto 

Storani, tais como: um trator com roçadeira de porte 

pequeno, uma roçadeira costal, um soprador e uma lavadora 

de alta pressão. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

 CONSIDERANDO QUE:  

 

Devemos preservar todos os locais públicos em 

perfeita ordem e em condições de uso por parte de nossos 

Munícipes e visitantes; 

Ser a Praça de Esportes Benedicto Storani um local 

muito frequentado por pessoas que se utilizam da pista 

de atletismo bem como arredor para caminhada; 

Ser aquela Praça muito utilizada para o esporte 

(Futebol Campo e Futebol de Salão) etc.; 

Para manter o local em condições de uso se faz 

necessária a aquisição de equipamentos tais como: um 

trator com roçadeira de porte pequeno, uma roçadeira 

costal, um soprador e uma lavadora de alta pressão.  
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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 adquirir equipamentos para a Praça de 

Esportes Benedicto Storani, tais como: um trator com 

roçadeira de porte pequeno, uma roçadeira costal, um 

soprador e uma lavadora de alta pressão.  

Tal solicitação se faz necessária para se desenvolver 

um trabalho com eficiência e melhorar as condições de uso 

por parte de nossos munícipes e visitantes. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 24 de 

Fevereiro de 2022. 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU    

    VEREADOR 

 

 

 


