
Câmara Municipal de São João do Pau D’Alho 
CNPJ 01.592.165/0001-62 

A CAÇULA DA ALTA PAULISTA 
Av. Evaristo Cavalheri,295 – CEP 17970-000 – Fone (18)3857-1211 – São João do Pau D´Alho - SP 

E-mail: secretaria@camarapaudalho.sp.gov.br  – www.camarapaudalho.sp.gov.br 
 
 

Indicação 075/2022 – Pág. 1 de 1 
 

 

INDICAÇÃO Nº 075/2022 

 

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

termos regimentais vigentes para que providências sejam tomadas no sentido 

de proceder na adequação do setor de cobrança da Prefeitura Municipal para 

que passe a receber contas, tributos, taxas, etc, por meio de sistemas 

eletrônicos, através de cartão de débito.  

 

Secretaria da Câmara Municipal 

Em de 24 de dezembro de 2.022 

 

ANTONIO DONIZETE PONSO 

            - Vereador - 

 

 

JUSTIFICATIVA: O intuito da presente indicação 

é atender a reivindicação das pessoas que utilizam os serviços públicos e 

necessitam dessa comodidade na hora de acertar seus compromissos, além de 

facilitar as transações por não necessitar ter trocados disponíveis e simplificar 

o fechamento de caixa. 
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INDICAÇÃO Nº 076/2022 

 

 

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 realizar a construção de uma depressão de 

nível (valeta) para escoamento de águas pluviais, no entroncamento da rua 03 

com a rua Alberto Forti, no Jardim Eduarda em nossa cidade.  

  

Secretaria da Câmara Municipal 

Em de 24 de outubro de 2.022 

 

 

LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA 

              - Vereador - 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 

atender as reivindicações dos moradores das imediações que reclamam do 

acúmulo de água nas guias, e que ao escoar, se espalha pela rua deixando o 

asfalto mais frágil, além de facilitar a proliferação de insetos, inclusive do 

mosquito da dengue, o que poderia ser resolvido com a construção da referida 

valeta. 
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INDICAÇÃO Nº 77/2022 

 
 

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

termos regimentais vigentes para que providências sejam tomadas no sentido 

proceder na instalação de um poste de iluminação pública na Rua Alberto Forti 

na altura da casa do Sr. Roberto Erédia, com o intuito de coibir a alta 

velocidade com que alguns motoristas transitam na área urbana do nosso 

município. 

 
 

Secretaria da Câmara Municipal 

Em de 24 de outubro de 2.022 

 

 

LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA 

            - Vereador - 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 

atender a reclamações de moradores das imediações do local a que se refere a 

presente, pois com a escassez de iluminação aumenta a probabilidade de 

acidentes, roubos e furtos, colocando em risco a segurança dos nossos 

munícipes. 
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INDICAÇÃO Nº078/2022 

 
 

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 sejam realizadas as podas dos galhos 

das arvores que existentes nos acostamentos da estrada que liga nosso 

município ao de Nova Guataporanga. 

 
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 24 de outubro de 2.022 
 
 

LUZIA MOREIRA DOS SANTOS 
                  - Vereadora - 

 
 

JUSTIFICATIVA: A presente indicação tem o 

propósito de atender as reinvindicações dos munícipes que transitam 

diariamente o referido local alegando que algumas arvores estão com galhadas 

secas que ao cair poderá ocasionar danos aos veículos automotores.  
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