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INDICAÇÃO 092/2022 

De 22/08/2022 

AUTORES VEREADORES: RODRIGO CATELANI E MILTON CERQUEIRA 

LEITE-TATU.  

Ementa: Solicita a Administração 

Pública Municipal, a designação de 

Guardas Municipais para atuarem 

durante o dia e a noite, no mu-

nicípio de Santa Lúcia, por conta 

do aumento de fluxo de roubos em 

nossa cidade, principalmente nos 

períodos noturnos.     

Nobres Vereadores: 

RODRIGO CATELANI e MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, 

vereadores, investidos em suas atribuições conferidas 

por Lei, INDICÃO Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade da designação 

de Guardas Municipais para atuarem durante o dia e a 

noite, no município de Santa Lúcia, por conta do aumento 

de fluxo de roubos em nossa cidade, principalmente nos 

períodos noturnos, por conta do aumento de fluxo de roubos 

em nossa cidade, intensificando assim ronda em toda a 

cidade, em virtude da reclamação dos munícipes e pre-

ocupação dos mesmos com a segurança. 

Justifica-se esta indicação tendo em vista pedidos 

feitos por moradores e se respalda no fato de que Guardas 

Municipais dentro do município, intimida atos de van-

dalismo, roubo, proporcionando um pouco mais de segurança 

para a comunidade Santa-Luciense.  

Salientamos que na sessão desta edilidade realizada 

no dia 12/04/2021, por meio da Indicação 042/2021 e em 
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27/09/2021 por meio da Indicação 142/2021, de autoria do 

Vereador RODRIGO CATELANI, foi apresentado nesta Casa de 

Leis, essas proposituras, mas até o momento a Admi-

nistração Pública Municipal, não atendeu o pleito, por 

isso se faz necessário a apresentação da mesma novamente 

para que nosso prefeito municipal, nos atenda com o pleito 

com à máxima urgência do possível.         

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 22 de 

Agosto de 2022.  
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