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INDICAÇÃO 086/2022 

De 08/08/2022 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

realizar uma parceria com a Usina Santa Cruz, no sentido 

de empréstimo do imã, que a mesma possui e passar na 

estrada que dá acesso a Fazenda Engenho Velho e após ser 

passada a patrol para movimentar a terra tornando mais 

fácil para o imã a coleta dos materiais ferrosos, 

existentes no local.   

    

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERNDO QUE: 

Já faz algum tempo que o Poder Executivo Municipal 

vem realizando um trabalho de recuperação da Estrada da 

Fazenda Engenho Velho em nosso Município; 

 

O material que está sendo colocado para levantar a 

estrada são restos de construção ou seja entulhos; 

 

Ainda que junto com esses entulhos, muitos pregos e 

vergalhões de ferro de construção são encontrados; 

 

Esses pregos e vergalhões de ferro estão danificando 

os pneus dos veículos que trafegam pela referida estrada, 

causando danos nos pneus, prejuízos financeiros, bem como 

transtornos com atrasos de chegada nos serviços, 

consultas medicas, etc. 

 

Diante do exposto, MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, 

vereador, investido em suas atribuições conferidas por 

Lei, INDICA a mesa, satisfeitas as formalidades 
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regimentais, Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, fazendo sentir a necessidade de uma parceria 

com a Usina Santa Cruz, no sentido de empréstimo do imã 

que a mesma possui e passar na referida estrada após ser 

passada a patrol para movimentar a terra tornando mais 

fácil para o imã a coleta dos materiais ferrosos. Indico 

ainda para que no retorno das obras esse tipo de material 

não seja mais usado sem que tenha passado por imã antes. 

Tal medida visa se evitar transtornos e prejuízos aos 

usuários da referida estrada (Engenho Velho). 

 

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 08 de 

Agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

VEREADOR 

 

 

 


