Indicação Nº 073/2021
Exmo. Sr.
Aldo da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Vacaria RS.

O Vereador que esta subscreve, vem a presença de Vossa Senhoria, conforme o art.
89 do Regimento Interno, propor que após Tramitação Regimental seja remetida ao Sr. Prefeito
Municipal, a seguinte Indicação:
Indicamos à Administração Municipal que seja criado um espaço Gastronômico e de
Lazer no Antigo Parque do Aeroporto, onde que sejam construídas seis salas para restaurantes,
com infraestrutura de banheiros de grande porte e uma praça de alimentação
JUSTIFICATIVA
A CAT está sendo um local de grande quantidade de público aos finais de semana e
feriados, onde sua estrutura não comporta dar um atendimento a tantas pessoas. Esta nova área
servirá para dar um suporte ao Parque e gerar novos empregos (uma expectativa de 20 a mais).
Com esta contemplação Vacaria vai ganhar uma nova área de lazer gastronômico e
um espaço para música ao vivo (valorizando nossos artistas locais).
A construção com todas as infraestruturas e questão legais (PPCI) serão arcados pelo
município, sendo que a administração do local ficará a cargo dos comerciantes (similar ao
camelódromo)
Vacaria, 02 de agosto de 2021.
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Senhor Presidente:
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