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INDICAÇÃO Nº 025/2022 
 
 

 

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 notifique por meio de oficio a Empresa 
Elektro S.A. – Distribuidora de Energia Elétrica de nosso município pra que a 
mesma proceda no conserto ou substituição das lâmpadas da iluminação 
pública que se encontram apagadas a noite nas ruas de nossa cidade. 

 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 18 de março de 2.022 
 
 

LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA 
              - Vereador - 

 
 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 
atender as reivindicações dos moradores das ruas em que há lâmpadas 
apagadas ou que oscilam entre apagadas e acesas e vem ao encontro da 
necessidade de se preservar a cidade iluminada a fim de prevenir a ação de 
vândalos e de indivíduos mal intencionados. 
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INDICAÇÃO Nº 026/2022 
 
 

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

termos regimentais vigentes para que medidas sejam tomadas no sentido de 

providenciar a reativação das piscinas comunitárias de nossa cidade, já que se 

encontram apropriadas para uso, mas mesmo assim não está liberada para ser 

utilizada por banhistas. 

 
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 21 de março de 2.022 

 

ANTONIO DONIZETE PONSO 
             - Vereadora - 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A finalidade da presente 

indicação é atender as reivindicações de moradores de nossa comunidade 

que nos procuram a fim de realizarem a reabertura das referidas piscinas 

nesses dias quentes, já que há muitas crianças que necessitam de algum tipo 

de lazer e as piscinas são uma ótima opção de entretenimento. 
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INDICAÇÃO Nº 027/2022 

 
Considerando a extrema necessidade de promover a 

nomenclatura permanente das ruas dos novos Loteamentos de nosso município;  
 

I N D I C O ao Prefeito Municipal, dentro dos 
termos regimentais vigentes para que medidas sejam tomadas no sentido de 
acionar o setor competente, para que duas (02) das ruas do “Loteamento Jardim 
Eduarda” quando forem receber as nomenclaturas permanentes, sejam 
nomeadas com os seguintes nomes: 

 
 
a)- “João Carlos Ponso”; 
 
b)- “José Roberto Ponso” . 
 
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 21 de março de 2.022 

 

ANTONIO DONIZETE PONSO 
               - Vereador - 
 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação tem a 
finalidade a reivindicação das Famílias que muito contribuíram e ainda 
contribuem para o desenvolvimento de nosso município, além de ser uma 
forma de homenagear esses relevantes cidadãos paudalhenses que um dia 
foram vereadores, perpetuando  assim a memória familiar. 
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INDICAÇÃO Nº 028/2022 
 
REFORÇANDO a Indicação nº 146/2021 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 promova a instalação de 
uma lixeira na calçada da Rua Antônio Grego, nas proximidades do 
quiosque da saída de nossa cidade. 

Secretaria da Câmara Municipal 

Em de 21 de março de 2.022 
 
 

VALMIR ADÃO DOS SANTOS 
              - Vereador - 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 
atender as reivindicações dos moradores das proximidades e de usuários 
do referido quiosque, que produzem uma grande a quantidade de lixo 
que fica espalhado pelo entorno – garrafas de vidro, garrafas plásticas, 
copos descartáveis, etc – que se acumula, trazendo mau cheiro, além de 
riscos a saúde das crianças e adultos que frequentam o local. 
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INDICAÇÃO Nº 029/2022 
 
 

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

dentro dos termos regimentais vigentes para que providências sejam tomadas 

no sentido de acionar os proprietários de terrenos baldios, para que os mesmos 

procedam na limpeza e manutenção de seus lotes, uma vez que cada um 

responsável por sua propriedade. 

Secretaria da Câmara Municipal 

Em de 21 de março de 2.022 
 
 

VALMIR ADÃO DOS SANTOS 
              - Vereador - 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 

atender as reivindicações dos moradores das proximidades dos referidos 

terrenos que reclamam do acumulo de agua e surgimento de animais 

peçonhentos das mais variadas espécies em razão de os terrenos estarem em 

situação de abandono, visto que, cada proprietário deve zelar pela sua 

propriedade, não deixando tudo por conta da Imobiliária. 
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INDICAÇÃO Nº 030/2022 
 
 
 

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 seja realizada a 

manutenção da cobertura do Armazém Comunitário “João Cavalheri” 

em nossa cidade. 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 21 de março de 2.022 

 
 

VALDIR BASITA 

- Vereador - 
 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação vem 

ao encontro com a extrema necessidade da realização do concerto 

da cobertura deste excelente barracão, pois devido as fortes 

ventanias acabou ficando destelhado ocasionando a infiltração de 

água dentro do armazém. 
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