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INDICAÇÃO 101/2022 

De 12/09/2022 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.    

 

Ementa: Solicita a 

Administração Pública 

Municipal, bem como ao 

responsável pela obra na Praça 

Nossa Senhora Aparecida, 

“PADRE GREGÓRIO HUBERTO 

BEULLE”, para que a Obra não 

seja recebida e o devido 

pagamento seja suspenso, até 

que seja substituída toda a 

grama contaminada com 

braquiária por gramas 

saudáveis.  

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

Tendo em vista que devemos zelar pelos recursos seja 

de emendas Parlamentares, convênios com o ESTADO ou UNIÃO 

ou recursos próprios; 

 

Tendo em vista que está sendo realizada uma ampla 

reforma na Praça Nossa Senhora Aparecida, “PADRE GREGÓRIO 

HUBERTO BEULLE”, como troca de pisos, passarelas, 

iluminação, colocação de bancos e plantio de grama nos 

canteiros; 

 

Em visita a referida Praça este vereador, constatou 

que no plantio de grama nos canteiros, que as mesmas estão 

contaminadas com braquiárias, o que prejudica em muito 
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no desenvolvimento das gramas, sem contar na estética que 

fica parecendo um pasto com tanta braquiária; 

 

Ainda que a Prefeitura de Santa Lúcia no projeto, está 

previsto o plantio de gramas e não braquiárias, e que o 

pagamento também será para plantio de gramas. 

 

Diante do exposto, MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, 

investido em suas atribuições conferidas por Lei, INDICA 

a mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, 

Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO, bem como ao 

responsável pela obra, fazendo-o sentir a necessidade, 

para com a maior brevidade possível, para que a Obra na 

Praça Nossa Senhora Aparecida, “PADRE GREGÓRIO HUBERTO 

BEULLE”, não seja recebida e o devido pagamento seja 

suspenso, até que seja substituída toda a grama 

contaminada com braquiária por gramas saudáveis.  

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 12 de 

Setembro de 2022. 
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