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INDICAÇÃO 102/2022 

De 12/09/2022 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

 

Ementa: Solicita a 

Administração Pública 

Municipal, para que quando for 

ceder a Praça de Esportes 

“BENEDICTO STORANI”, para a 

realização de algum tipo de 

evento a particulares, para 

que seja cobrada uma taxa de 

aluguel a ser destinada a 

compra de material esportivo 

bem como para a manutenção da 

referida Praça de Esportes.  

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

A Praça de Esportes “BENEDICTO STORANI” 

constantemente é cedido para a realização de algum tipo 

de evento como Encontro de Carros, concentração para 

cavalgadas etc.;  

 

Muitas vezes ao termino dos eventos, toda a sujeira 

e bagunça fica a cargo do pessoal que presta serviços na 

referida Praça de Esportes, fazendo toda a limpeza do 

local;  

 

Além de não ser cobrada taxa alguma, ainda por vezes 

tem que disponibilizar serviços de eletricista, agua e 

esgoto e até mesmo material de higiene e funcionários que 

tem que ficar à disposição.  
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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,  

fazendo-o sentir a necessidade, para que quando for ceder 

a Praça de Esportes “BENEDICTO STORANI”, para a 

realização de algum tipo de evento a particulares,  para 

que seja cobrada uma taxa de aluguel a ser destinada a 

compra de material esportivo bem como para a manutenção 

da referida Praça de Esportes.  

 

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

Setembro de 2022. 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

VEREADOR  


