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INDICAÇÃO Nº 050/2022 

 
 

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 vagas exclusivas para 

motocicletas, devidamente demarcadas com placas indicativas e sinalização no 

solo na Avenida Governador Carvalho Pinto, em frente ao Posto de Saúde em 

nosso município.   

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 16 de maio de 2.022 

 
 

VALDIR BATISTA 
- Vereador - 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação tem o 

propósito de atender os pedidos frequentes dos funcionários e de munícipes 

que utilizam motocicletas para frequentar o referido local e que por sua vez 

acabam tendo certa dificuldade para encontrar vagas tendo que muitas vezes 

estacionarem distantes do posto de saúde.  
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INDICAÇÃO Nº 051/2022 
 
 

I N D I C O Prefeito Municipal, dentro dos termos 
regimentais vigentes para que providencias sejam tomadas no sentido estudar 
meios de contratar diretamente funcionários ou estagiários, por processo 
seletivo ou concurso público para auxiliar nos serviços diários no Clube da 
Criança em nosso município. 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 16 de maio de 2.022 
 
 

GERSON CAETANO CREPALDI 
              - Vereador - 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação 
destina-se a atender as reivindicações dos funcionários que trabalham 
no referido local onde estão tendo dificuldades para cuidar das 
crianças presentes no local, pois há uma grande quantidade de 
crianças, mas poucos funcionários para auxiliar no monitoramento 
das mesmas.  
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