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INDICAÇÃO Nº 069/2022 
 

 
REFORÇANDO a INDICAÇÃO nº 

028/2021 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 promova 
a ampliação da grade de captação e escoamento das águas pluviais 
através da galeria no cruzamento das Ruas Nossa Senhora Aparecida 
com a Aderso Pursino Ferreira, área urbana do nosso município.  

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 26 de setembro de 2.022 
 

ALEX SANDRO JOSE DA SILVA 
                - Vereador - 

 
 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação tem 
o propósito de atender as reivindicações de moradores das 
imediações, uma vez que com a abertura já realizada, houve 
melhora no escoamento, mas ainda é necessária essa ampliação, por 
que toda vez que chove, devido a água que se acumula pela falta de 
escoamento, há inundação das residências das proximidades 
causando enormes prejuízos aos munícipes. 
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INDICAÇÃO Nº 070/2022 

 
 

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 adequação da depressão de 

nível (valeta) da Pedro Cavalheri, cruzamento com a Rua Aderso Pursino 

Ferreira, no Parque Samambaia em nossa cidade. 

 
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 26 de setembro de 2.022 
 
 
 

VALMIR ADÃO DOS SANTOS 
                   - Vereadora - 
 

 

 

JUSTIFICATIVA: A presente indicação tem o 

propósito de atender as reivindicações dos motoristas que transitam 

diariamente pelas referidas ruas e reclamam que o desnível muito acentuado 

da supramencionada depressão provoca danos à suspensão dos veículos. 
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INDICAÇÃO Nº 071/2022 

 
 

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 feitos a repintura na faixa de 

pedestre elevada nível  localizada na entrada de nosso município. 

 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 26 de setembro de 2.022 
 
 

LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA 
               - Vereador - 
 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 

atender as reivindicações dos nossos munícipes a faixa de pedestre ficou 

apagada por conta do trafego constante dos maquinários utilizados para a 

reforma do asfalto na entrada de nosso município . 
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INDICAÇÃO Nº 072/2022 

 
 
 
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 feito reparos na parte elétrica no 

próximo ao banheiro másculino no centro comunitário.  

 

Secretaria da Câmara Municipal 

Em 26 de setembro de 2.022 

 

 

LUZIA MOREIRA DOS SANTOS 

            - Vereadora - 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação tem o 

propósito de atender as reivindicações das pessoas que utilizam o referido 

local alegando que este espaço do centro comunitário se encontra com 

problemas elétricos dificultado a sua utilização.  
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INDICAÇÃO Nº 073/2022 

 
 

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 promova a instalação de uma lixeira na 

estrada SSA 220, sentido bairro Córrego do Pau D’Alho, próximo da primeira 

estrada de terra a esquerda. 

 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 26 de setembro de 2.022 

 

VALMIR ADÃO DOS SANTOS 
                       - Vereador - 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação tem o 

propósito de atender reclamação dos moradores das proximidades que 

reclamam que o lixo fica esparramado pelo chão por falta de uma lixeira, já 

que animais como cães e galinhas ficam espalhando os referidos detritos pelo 

local. 
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