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INDICAÇÃO Nº 066/2022 
 
 

 
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 no tapamento de buracos 

existentes no final da estrada SJA 146, próximo ao “boteco da Nova Marilia”. 

  
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 12 de setembro de 2.022 
 
 
 

LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA 
              - Vereador - 

 
 
 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 
atender as reivindicações dos munícipes que transitam no local, 
alegando que os buracos existentes no local esta ocasionando danos 
aos veículos e dificultando o tráfego pela via e aumentando o risco 
de acidentes devido ao estado deteriorado do trecho. 
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INDICAÇÃO Nº 067/2022 

 
 

 

REFORÇANDO a INDICAÇÃO Nº 059/2022 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 seja feita uma troca da pia na lanchonete 
localizada no Balneário Municipal.  

 

 
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 12 de setembro de 2.022 
 
 

LUZIA MOREIRA DOS SANTOS 
                 - Vereador - 
  

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação tem o 
propósito de atender reivindicação dos funcionários que utilizam a lanchonete 
para atender os turistas que frequentam o local, a pia utilizada ate o momento 
esta destruída e que com o aumento do fluxo de visitantes no local a pia 
tornou se uma dificuldade para realizar o atendimento com maior eficiência. 
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INDICAÇÃO Nº 068/2022 

 
 

I N D I C O ao Prefeito Municipal, dentro dos 
termos regimentais vigentes para que medidas sejam tomadas no sentido de 
que as ruas que fazem parte do Loteamento “Residencial Paineira” recebam 
nomenclaturas permanentes. 

 
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 12 de setembro de 2.022 
 
 
 
 
  

VALDIR BATISTA 
- Vereador – 

 
 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 
atender a reivindicação dos moradores do referido Loteamento que por muitos 
anos está presente em nosso município e ainda não foram concebidas as 
nomenclaturas permanentes paras as ruas do Loteamento “Residencial 
Paineira”. 
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