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INDICAÇÃO 080/2022 

De 27/06/2022 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

providenciar a reforma da mini usina de asfalto, de 

propriedade da Prefeitura Municipal de Santa Lúcia.    

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERNDO QUE: 

Esse vereador solicitou através de oficio em 16 

agosto de 2011, ao então Deputado Roberto Massafera 

recursos financeiros para aquisição de uma mini usina de 

asfalto; 

 

O pedido teria sido atendido e com o valor aproximado 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a prefeitura 

adquiriu a referida usina; 

 

Essa mini usina, tem capacidade de fabricação de 

massa asfáltica bem considerada; 

 

Hoje a mesma se encontra em estado de abandono no 

almoxarifado municipal; 

 

Ainda que hoje a cidade conta com quase 100% de suas 

ruas e avenidas recapeadas e com a liberação de mais 

verbas que estão por vir, atingiremos os 100%; 

 

Com o tempo a massa asfáltica vai se deteriorando e 

com isso surgem os buracos nas vias públicas, sendo que 

o objetivo é de diminuir gastos e dar mais agilidade nos 

pequenos serviços de pavimentação asfáltica, como 

recapeamentos de ruas, e tapa buracos. 
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Diante do exposto, MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, 

vereador, investido em suas atribuições conferidas por 

Lei, INDICA a mesa, satisfeitas as formalidades 

regimentais, Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade de 

providenciar a reforma da referida mini usina de asfalto, 

de propriedade da Prefeitura Municipal de Santa Lúcia.   

 

Tal medida visa deixar o equipamento em condições de 

uso, como também por ser um patrimônio público que custou 

dinheiro aos cofres municipais, e que pode muito bem 

atender as necessidades do município, na realização 

pequenos serviços de pavimentação asfáltica, como 

recapeamentos de ruas, e tapa buracos. 

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 27 de 

Junho de 2022. 
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