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INDICAÇÃO Nº 079/2022 

 
 

 

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 sinalizações de trânsito, tais 

como pinturas, faixas e sinalizações verticais para o bairro “Jardim Eduarda” 

de nosso munícipio. 

 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 07 de novembro de 2.022 
 
 

ALEX SANDRO JOSÉ DA SILVA 
                  - Vereador - 
 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação vem de 

encontro à necessidade de oferecer mais segurança aos motoristas e usuários 

que trafegam pelas ruas dos referidos bairros e não contam com nenhuma 

sinalização visível para auxiliá-los nos cruzamentos, colocando em risco a 

integridade física dos mesmos. 
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INDICAÇÃO Nº 080/2022 

 

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

termos regimentais vigentes para que providências sejam tomadas para iniciar 

o funcionamento dos banheiros públicos existentes sub o Coreto da Praça 

Matriz “Padre João Bernardo Lapointe” localizado em nosso munícipio. 

 

Secretaria da Câmara Municipal 

Em de 07 de novembro de 2.022 

 

ANTONIO DONIZETE PONSO 

            - Vereador - 

 

 

JUSTIFICATIVA: O intuito da presente indicação 

é atender a reivindicação das pessoas que transitam o referente local e 

questionam o funcionamento do banheiro, pois desde a sua construção em 

novembro de 2016 só foi utilizado para armazenamento de ferramentas mas 

nunca foi aberto para uso público.  
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