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INDICAÇÃO 052/2022 

De 25/04/2022 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

providenciar o mais breve possível, a retirada das pedras 

li colocadas quando da montagem de uma  arvore de Natal, 

no trevo de entrada de Santa Lúcia, que dá acesso a Avenida 

“ULISSES MORONI” e que permanecem até hoje, o que ofusca 

o belo trabalho de manutenção da Rodovia, constantemente 

realizado pela ARTERIS/VIA PAULISTA.   

Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

 

A Empresa ARTERIS/VIA PAULISTA, concessionaria da 

Rodovia SP/257, Rodovia “DEPUTADO ALDO LUPO”, vem 

efetuando um brilhante trabalho em termo de limpeza, 

sinalização e roçada da via; 

 

No período de Natal ou seja em dezembro de 2022, a 

Prefeitura Municipal de Santa Lúcia, montou no trevo da 

cidade, que dá acesso a Avenida “ULISSES MORONI”, uma 

arvore de Natal;  

 

Com a montagem da arvore de Natal e com os fortes 

ventos que passaram, na época, obrigou a Prefeitura 

Municipal, a travar as hastes que ficavam voando, com 

pedras; 

 

Após passar o período natalino a arvore foi retirada, 

sendo que após a retirada da arvore, as pedras que 

seguravam as hastes não foram recolhidas e permanecem lá 

jogadas até hoje, ficando o local com uma aparência de 

abandono e sujo. 
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Diante do exposto, 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 

providenciar o mais breve possível, a retirada das pedras 

ali colocadas quando da montagem da arvore de Natal e que 

permanecem até hoje, o que ofusca o belo trabalho de 

manutenção da Rodovia constantemente realizado pela 

ARTERIS/VIA PAULISTA.   

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 25 de 

Abril de 2022.  

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

     VEREADOR 


