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INDICAÇÃO Nº 007/2022 

 
 

R E F O R Ç A N D O a Indicação nº 107/2021 de 
autoria do Vereador Sr. Valmir Adão dos Santos; 

 
 

I N D I C O ao Prefeito Municipal, dentro dos 
termos regimentais vigentes para que providencias sejam tomadas no sentido 
de promover a instalação de mais alguns postes de luzes nas dependências do 
Cemitério Municipal com o propósito de melhorar a iluminação noturna do 
local, além de proceder também no conserto do muro lateral. 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 14 de fevereiro de 2.022 
 
 

LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA 
                  - Vereador - 
 

 
JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 

atender a reivindicação dos frequentadores do sobredito Cemitério que 
reclamam que o local apresenta dificuldades na iluminação, além do muro 
lateral que se encontra deteriorado, favorecendo a prática de atividades 
ilícitas, além do que tornaria possível a realização dos sepultamentos noturnos 
caso eventualmente aconteça. 
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INDICAÇÃO Nº 008/2022 
 

R E F O R Ç A N D O a Indicação nº 131/2021 de 
autoria do Vereador Sr. Valmir Adão dos Santos; 

 
 

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 instaladas mais algumas torneiras 

espalhadas pelo interior do cemitério municipal a fim de facilitar e viabilizar o 

trabalho da higienização dos túmulos, haja vista que está se aproximando dia 

de finados no qual o trabalho se intensifica. 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 14 de fevereiro de 2.022 
 
 

LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA 
                  - Vereador - 
 

 
JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 

atender a reivindicação dos frequentadores do sobredito Cemitério que 
reclamam que o local apresenta dificuldades na iluminação, além do muro 
lateral que se encontra deteriorado, favorecendo a prática de atividades 
ilícitas, além do que tornaria possível a realização dos sepultamentos noturnos 
caso eventualmente aconteça. 
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INDICAÇÃO Nº 009/2022 

 

 
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 corrigido o problema de acúmulo 

de agua ao longo da lateral da Rua Santa Terezinha entra a Rua Nossa Senhora 

Aparecida e a Rua Santa Rita de Cassia. 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 15 de fevereiro de 2.022 

 

VALMIR ADÃO DOS SANTOS 
               - Vereador - 
 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação tem com 

escopo principal, atender a reclamação dos moradores das imediações que 

reclamam que é constante esse problema do acúmulo da água nos locais, 

favorecendo o surgimento de vários insetos, inclusive o mosquito aedes aegypti 

que se prolifera em águas paradas. 
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INDICAÇÃO Nº 010/2022 

 
 

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 reparos na depressão de 

nível (valeta) na esquina da Rua Nossa Senhora Aparecida com a Rua Aderso 

Pursino Ferreira. 

 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 15 de fevereiro de 2.022 
 
 

VALMIR ADÃO DOS SANTOS 
               - Vereador - 
 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 

atender as reivindicações dos moradores do referido bairro e também de 

visitantes que trafegam pela sobredita esquina e reclamam que a depressão 

está com buracos, oferecendo riscos de danificarem seus veículos. 
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INDICAÇÃO Nº 011/2022 
 
 

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 a fim de promover parceria 
com o SENAR – Serviço de Aprendizagem Rural – para fornecer 
Cursos de Formação Profissional Rural – Promoção Social e 
Promovendo a Saúde no Campo. 

 
  
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 16 de fevereiro de 2.022 
 
 

LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA 
           - Vereador - 
 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação 
atende pedido de munícipes que buscam aperfeiçoamento de seu 
currículo e são obrigados a fazer cursos fora da nossa cidade uma 
vez que aqui não há disponibilidade. 
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INDICAÇÃO Nº 012/2022 

 
REFORÇANDO a INDICAÇÃO nº 034/2021 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 viabilizar a aquisição de itens para serem usados no velório e cemitério 
municipal conforme segue: 

 
a) 01 (um) “Carrinho tipo funerária” para ser usado 

no transporte da urna mortuária; 
 
b) 01 (uma) “Tenda” com medidas de 

aproximadamente 4x4 metros, para ser usada durante o sepultamento em dias 
de chuva. 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 17 de fevereiro de 2.022 
 
 

LUCAS DE OLIVEIRA BARB OSA 
                - Vereador - 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 
atender a reivindicação de munícipes e funcionários da municipalidade que 
reclamam da distância para transportar a urna funerária nos braços, ainda mais 
em tempos de pandemia, além do sofrimento enfrentado com as intempéries 
climáticas na hora do sepultamento dos seus entes queridos. 
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INDICAÇÃO Nº 013/2022 

 
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 17 de fevereiro 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 provoca danos à suspensão dos veículos. 
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INDICAÇÃO Nº 014/2022 

 
 
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 na área institucional do 
Parque Primavera, 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 17 de fevereiro de 2.022 
 
 

LUZIA MOREIRA DOS SANTOS 
            - Vereadora - 

 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 
atender a reivindicação de moradores do referido bairro onde habitam muitas 
crianças, além do que o nosso município é carente de entretenimento para 
crianças e os referidos brinquedos estão 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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