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INDICAÇÃO 125/2022 

De 14/11/2022 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.   

 

Ementa: Solicita a 

Administração Pública 

Municipal, para que seja 

providenciado o mais breve 

possível a marcação de solo de 

divisão de vagas em cada ponto 

de estacionamento bem como 

placas indicativas da 

quantidade de vagas ali 

existentes, nos 

estacionamentos próximo a 

linha férrea.  

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

A Prefeitura Municipal de tem feito estacionamentos 

no calçamento próximo a linha férrea; 

 

Com esses estacionamentos muitas vagas e facilidades 

para estacionar foram criadas; 

 

Ainda que devido a criação dos estacionamentos no 

calçamento próximo a linha férrea muitos motoristas 

estacionamento de forma irregular ou seja de qualquer 

maneira; 

 

Ao estacionar irregularmente o mesmo passa a ocupar 

duas vagas e as vezes até três vagas. 
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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 seja 

providenciado o mais breve possível a marcação de solo 

de divisão de vagas em cada ponto de estacionamento bem 

como placas indicativas da quantidade de vagas ali 

existentes nos estacionamentos próximo a linha férrea.  

 

Tal solicitação se faz necessária para que os 

usuários dos referidos estacionamentos tomem ciência da 

quantidade de vagas ali existentes e para que os mesmos 

passem a obedecer as marcações de vagas. 

    

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 14 de 

Novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

VEREADOR 

 

      

 

 


