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INDICAÇÃO Nº 052/2022 
 

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 proceda na adequação da valeta de 

escoamento ou outra medida que melhor resolva o problema do acúmulo de 

agua na esquina da Rua Santa Mônica com a Rua Manoel Carvalheiro, no 

Jardim Santa Clara em nossa cidade.  

 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 30 de maio de 2.022 

 
 

LUZIA MOREIRA DOS SANTOS 
- Vereador - 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação tem o 

propósito de atender a reclamação dos moradores das imediações que 

reclamam que é constante o problema do acúmulo da água no local, a 

adequação havia sido feita, mas foi comprometida por conta do escoamento da 

agua enquanto a adequação ainda não estava concluída. 
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INDICAÇÃO Nº 053/2022 

 
REFORÇANDO a INDICAÇÃO nº 124/2021 de minha autoria 

 

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 Rua Francisco Linares, cruzamento com a Rua das Violetas, 

no Parque Samambaia em nossa cidade. 

 
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 21 de novembro de 2.022 
 
 
 

LUZIA MOREIRA 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 e com a ativação do campo society o aumento 

do trafego de carros aumentou consideravelmente, ocasionando ainda mais 

danos a suspenção dos veiculos. 
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INDICAÇÃO Nº 054/2022 

 
 

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

termos regimentais vigentes para que providências sejam tomadas no sentido 

viabilizar um terreno em nosso município a ser cedido mediante permissão de 

uso, concedido ou até mesmo doado para a instalação de uma funilaria.   

 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 30 de maio de 2.022 
 

 

ANTONIO DONIZETE PONSO 
            - Vereador - 

 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 

atender a reivindicação do cidadão Sr. Uelinton Cesar Barberino que necessita 

de um espaço para a instalação de sua oficina/funilaria porque a mesma está 

provisoriamente instalada numa propriedade rural dificultando o acesso em 

dias de chuva pra a execução dos seus serviços.  
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INDICAÇÃO Nº 055/2022 

 
 

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 sejam reconstruídas as “guias e sarjeta” 

, próximo à lombada na Rua Manoel Carvalheiro, altura do nº 548, em nossa 

cidade. 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 30 de maio 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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