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INDICAÇÃO Nº 046/2022 

 

I N D I C O ao Prefeito Municipal, dentro dos 

termos regimentais vigentes para que medidas sejam tomadas no sentido de 

acionar o setor competente providenciar a criação de uma vaga de 

estacionamento reservada a deficientes físicos e idosos na Avenida Governador 

Carvalho Pinto, próximo a Lotérica Municipal em nosso município. 

 

Secretaria da Câmara Municipal 

Em 02 de maio de 2.022 
 

ANTONIO DONIZETE PONSO 

               - Vereador - 

 

JUSTIFICATIVA:- Sabendo que a Avenida 

Governador Carvalho Pinto é um dos logradouros públicos mais 

movimentados deste Município, já que concentra grande parte do comércio 

local, de modo que muitos moradores de todo o Município se deslocam à 

região central. As pessoas que possuem algum tipo de deficiência de 

mobilidade, assim como os idosos, são os mais prejudicados nesse sentido, 

tendo em vista que acabam estacionando muitas vezes em locais de difícil 

acesso e distantes. 
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INDICAÇÃO Nº 047/2022 

 
 

R E I T E R A N D O a solicitação feita por meio da 

indicação nº 074/2021 de minha autoria , I N D I C O ao Prefeito Municipal, 

dentro dos termos regimentais vigentes para que providencias sejam tomadas 

no sentido de acionar o setor competente para que proceda na reforma e 

revitalização do canteiro central existente no inicio das estradas SJA 349 e SJA 

040, onde se encontra a escultura em homenagem aos desbravadores, 

proximidades da entrada do cemitério municipal. 

  

Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 02 de maio de 2.022 
 
 

ANTONIO DONIZETE PONSO 
               - Vereador - 
 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 

atender a reivindicações de moradores e visitantes do nosso município que 

transitam pelo local e reclamam da situação de abandono em que se encontra 

o referido canteiro, uma vez que a escultura está desbotada e as guias e 

sarjetas quebradas e sem pintura. 
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INDICAÇÃO Nº 048/2022 
 

R E I T E R A N D O a solicitação feita por meio da 

indicação nº 100/2021 de autoria do Vereador Sr. Valmir Adão dos Santos, I N 

D I C O ao Prefeito Municipal, dentro dos termos regimentais vigentes para 

que providências sejam tomadas no sentido de acionar o setor competente para 

que proceda na adequação da valeta de escoamento ou outra medida que 

melhor resolva o problema do acúmulo de agua na esquina da Rua Santa 

Mônica com a Rua Manoel Carvalheiro, no Jardim Santa Clara em nossa 

cidade.  

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 02 de maio de 2.022 

 
 

VALDIR BATISTA 
- Vereador - 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação tem o 

propósito de atender a reclamação dos moradores das imediações que 

reclamam que é constante o problema do acúmulo da água no local, 

favorecendo o surgimento de vários insetos, inclusive o mosquito aedes aegypti 

que se prolifera em águas paradas, além do mau cheiro que essa água parada 

ocasiona no entorno. 
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INDICAÇÃO Nº 049/2022 

 
 

I N D I C O ao Prefeito Municipal, dentro dos 
termos regimentais vigentes para que providências sejam tomadas no 
sentido de acionar o setor competente para que seja feita uma reforma no 
edifício da PROCAP e realizar o concerto nas maquinas de costura 
presentes no local em nosso município . 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 02 de maio de 2.022 
 
 

LUZIA MOREIRA DOS SANTOS 
            - Vereadora - 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 
atender aos pedidos das mulheres que frequentam o local, onde relatam 
que o edifício está se deteriorando e com isso criando uma facilidade 
para a entrada de animais indesejáveis como morcegos no local e 
também precisam das maquinas de costuras em funcionamento para 
possam realizar suas atividades de costura no referido local. 
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