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REQUERIMENTO 003/2022 

De 14/02/2022 

AUTOR VEREADOR:  MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

Ementa: REQUER Oficializar o CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade de enviar a 

esta casa de Leis, informações sobre áreas de lazer no 

Município de Santa Lúcia.    

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

 CONSIDERANDO QUE:  

  Constantemente ou melhor quase que todo final de 

semana esse vereador sem recebendo reclamações de 

moradores próximo a uma área de lazer por perturbação do 

sossego público por som alto, gritarias e algazarras. 

Bem próximo a essa área de lazer moram munícipes de 

idade elevada ou seja idosos bem como crianças e tra-

balhadores que trabalham em horários na forma de rodizio 

e que devido ao som alto e as algazarras não conseguem 

ter o seu descanso merecido após uma jornada de trabalho. 

O volume alto provocado por aparelhos de som bem como 

de veículos que estacionam dentro da referida área de 

lazer vem causando muitos transtornos aos vizinhos que 

são pagadores de impostos e veem seus direitos jogados 

no ralo.  
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Ainda haver uma omissão do Poder Público que não 

fiscaliza as atividades e muito menos disciplina a 

atividade de áreas de lazer no Município, outra área de 

lazer já vem apresentando reclamações de seus vizinhos 

também pelos mesmos motivos já mencionados. 

Diante do exposto, MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, 

vereador, investido em suas atribuições conferidas por 

Lei e depois de ouvido o douto plenário, REQUER Ofi-

cializar o CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o 

sentir a necessidade de enviar a esta casa de Leis as 

seguintes informações. 

1. Quem e o fiscal de Postura do Município? 

2. O fiscal está habilitado para efetuar autuações 

(multas)? 

3. Quantas áreas de Lazer tem no perímetro urbano do 

município? 

4. Quais áreas de lazer possuem Licença de Funcionamento 

e Alvara da Vigilância Sanitária: 

5. O poder público tem por habito exigir a apresentação 

dos documentos exigidos pelo Ministério Publico 

quando da realização de algum evento em áreas de lazer 

ou locais públicos? 
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Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 14 de 

Fevereiro de 2022. 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU    

    VEREADOR 

 

 

 


