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INDICAÇÃO 060/2022 

De 09/05/2022 

AUTORES VEREADORES: ISRAEL AUGUSTO DE OLVEIRA, MARIO 

SILVA E MATEUS APARECIDO LIMA.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

a instalação de entrada para estacionamento de veículos 

na Rua Bento de Abreu, defronte aos números 704 e 714, 

sentido frente a linha férrea.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO SILA e MATEUS 

APARECIDO LIMA, vereadores, investido em suas atri-

buições conferidas por Lei, INDICÃO Oficializar ao CHEFE 

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir a ne-

cessidade a instalação de entrada para estacionamento de 

veículos na Rua Bento de Abreu, defronte aos números 704 

e 714, sentido frente a linha férrea. INDICAMOS ainda a 

Administração Pública Municipal, que estude a possi-

bilidade de estender a instalação de entrada para es-

tacionamento de veículos na Rua Bento de Abreu, sentido 

frente a linha férrea, em toda a extensão da via pública, 

priorizando os locais onde possuímos comércio.         

O referido pedido justifica-se pelo fato de ser uma 

antiga reivindicação dos moradores e comerciantes da via 

pública, e também à necessidade de possibilitar melhores 

condições de estacionamento à população, proporcionando 

maior fluidez no trânsito ainda contribuindo para um 

melhor aspecto visual da cidade.  
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Destacamos ainda que na presente legislatura, 

vereadores também apresentaram nessa Casa de Leis, 

proposituras no mesmo sentido, sendo que a Administração 

Pública Municipal, não atendeu as proposituras e a medida 

se faz necessária para atendermos uma antiga 

reivindicação principalmente dos comerciantes da citada 

via pública.  

          

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 09 de 

Maio de 2022. 

 

 

 

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA MARIO SILVA 

    VEREADOR      VEREADOR  

 

 

 

 

 

 

 

     MATEUS APARECIDO LIMA 

VEREADOR  

  


