
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 nº 064/2022 - Pág. 1 de 1 
 

 
INDICAÇÃO Nº 064/2022 

 
 
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 corrigidos os buracos e as guias 
com o intuito de acabar com o problema de acúmulo de agua na lateral da Rua 
Jose Antônio Sanches, esquina com a Rua Manoel Carvalheiro, altura do nº 
021 até a altura nº 081. 

 
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 29 de agosto de 2.022 
 
 

VALMIR ADÃO DOS SANTOS 
           - Vereador - 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação tem o 
intuito de atender a reclamação dos moradores das imediações que reclamam 
que em razão de ter uma guia levantada, ocorre o acúmulo de água 
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 local. 
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INDICAÇÃO Nº 065/2022 

 
 

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 reformada e elevada, a lombada 

existente no inicio da estrada SJA 349, entroncamento com a SJA 040, 

proximidades da entrada do Cemitério municipal, inclusive com a instalação de 

sinalizações verticais no local. 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 29 de agosto de 2.022 
 
 

EDVALDO BARBERINO 
      - Vereador - 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação tem o 

propósito de atender as reivindicações de usuários das referidas estradas que 

reclamam da falta de sinalização e da alta velocidade com que trafegam os 

veículos no local, podendo acarretar diversos acidentes. 
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