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INDICAÇÃO Nº 060/2022 

 
 

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

termos regimentais vigentes para que providências sejam tomadas no sentido 

acionar o setor competente para ser feita uma extensão de 50 metros das guias 

e as sarjetas que ligam a Avenida Evaristo Cavalheri a estrada SSA 220 na 

saída que da acesso ao Bairro Córrego do Paudalho nossa cidade. 

 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 15 de agosto de 2.022 

 

VALMIR ADÃO DOS SANTOS 
               - Vereador - 
 

 

JUSTIFICATIVA:- A finalidade da presente 

indicação é atender as reivindicações dos moradores das proximidades que 

reclamam que devido a ausência das guias, as águas pluviais não escoam e 

acabam empoçando nas partes desniveladas, provocando mau cheiro, além do 

risco de se tornarem um potencial criadouro de mosquitos transmissores de 

doenças. 
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INDICAÇÃO Nº 061/2022 

 
 
CONSIDERANDO a Indicação nº 009/2021 de 

autoria do Vereador Sr. Lucas de Oliveira Barbosa; 
 

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 fixados no Balneário Municipal, 
os brinquedos que estavam instalados no espaço do antigo “Parquinho Infantil” 
e, que agora deu lugar as instalações dos prédios do “C.C.I.” e “Academia do 
Idoso”. 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 15 de agosto de 2.022 
 
 

LUZIA MOREIRA DOS SANTOS 
                  - Vereadora - 

 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 
atender a reivindicação de nossos munícipes que frequentam o local, que 
alegam não haver nenhum tipo de brinquedo para crianças tornando o local 
menos atrativo para essa faixa de idade e os referidos brinquedos está se 
deteriorando por falta de uso, e como os mesmos já são patrimônio público, 
seu reaproveitamento seria ideal para atender a população sem causar ônus 
aos cofres públicos municipais. 
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INDICAÇÃO Nº 062/2022 
 
 

REFORÇANDO a indicação 020/2022 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 promova a reforma da “Cancha de 

Bocha” situado na área de lazer de nossa cidade. 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 15 de agosto de 2.022 
 
 

VALMIR ADÃO DOS SANTOS 
              - Vereador - 

 
JUSTIFICATIVA:- A presente indicação destina-se 

a atender as reivindicações dos usuários da referida “Cancha de Bocha” que 

reclamam das más condições que a mesma se encontra, tanto fisicamente 

quanto esteticamente, pois as madeiras que sustentam as laterais estão 

apodrecidas e soltas dando um aspecto de abandono e atrapalhando o bom 

andamento dos jogos desenvolvidos no local. 
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INDICAÇÃO Nº 063/2022 
 
 

 
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, entroncamento da rua Santa 

Maria  com a rua Santa Luzia no bairro Santa Clara em nossa cidade.  

  
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 15 de agosto de 2.022 
 
 
 

LUZIA MOREIRA DOS SANTOS 
              - 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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