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INDICAÇÃO Nº 040/2022 
 

 
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 a construção de um armazém  
ao lado do Campo Society na praça “Emilio Herrera” localizada na Rua 
Augustin Manzano Hernandes em nosso município. 

Secretaria da Câmara Municipal 

Em de 18 de abril de 2.022 
 
 
 
 

LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA 
              - Vereador - 

 
 
 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 
atender as reivindicações dos moradores que reclamam a 
indisponibilidade do banheiro feminino para uso, pois o mesmo está 
sendo usado para armazenar ferramentas de trabalho fazendo com que as 
mulheres só consigam realizar suas necessidades no banheiro masculino. 
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INDICAÇÃO Nº 041/2022 

 
 

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

termos regimentais vigentes para que providências sejam tomadas no sentido 
de proceder na instalação de um aparelho de ar-condicionado na sala dos 
professores nas dependências da “EMEI – ESCOLA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO PEQUENINO” situada em 
nosso município.  

 
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 18 de abril de 2.022 
 
 
 

VALMIR ADÃO DOS SANTOS 
            - Vereador - 

 
 

JUSTIFICATIVA: A finalidade da presente 
indicação é atender a reivindicação dos professores que trabalham no local e 
também das pessoas que frequentam o local, pois em dias quentes o local fica 
insuportável ocasionando a dificuldade de nossos queridos professores 
realizarem seu trabalho. 
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INDICAÇÃO Nº 042/2022 

 
 

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

termos regimentais vigentes para que providências sejam tomadas no sentido 
de proceder na instalação de uma cobertura na entrada da “EMEI – 
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO 
PEQUENINO” situada em nosso município para a proteção contra 
chuvas.  

 
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 18 de abril de 2.022 
 
 
 

VALMIR ADÃO DOS SANTOS 
            - Vereador - 

 
 

JUSTIFICATIVA: A finalidade da presente 
indicação é atender a reivindicação dos professores e mãe dos alunos que 
frequentam o local, pois na entrada do referido local não há cobertura e em 
dias chuvosos acaba ocasionando uma dificuldade para ter acesso ao referido 
local. 
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INDICAÇÃO Nº 043/2022 

 
 

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 a substituição e a fixação da placa indicativa na 
escola municipal, utilizando material de aço inoxidável, nos moldes da 
utilizada na ala da diretoria de ensino que levou o nome do mestre Professor 
Itamar Rondina. A placa solicitada terá a gravura “Escolar Municipal de 
Ensino Fundamental e Educação Infantil de São João do Pau D’Alho Prof. 
Neuza Berbel Bernava” . 

 
 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 18 de abril de 2.022 

 
 

ANTONIO DONIZETE PONSO 
               - Vereador - 
 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação prende se 
ao fato de que a placa atual instalada esta destruída ocasionando a 
impossibilidade da leitura, com a nova placa a instituição ficará mais bem 
apresentável. 
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INDICAÇÃO Nº 044/2022 

 
 

REFORÇANDO a Indicação nº 093/2021 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 José Naressi, entroncamento com a Avenida Evaristo 
Cavalheri, no Jardim Taís em nossa cidade. 

 
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 18 de abril de 2.022 
 
 
 

LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA 
                   - Vereador - 
 
 
 
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 atrapalha o trânsito e provoca danos à 
suspensão dos veículos, além da agua que se acumula no local favorecendo o 
surgimento de vários insetos, além do mau cheiro que essa água parada 
ocasiona no entorno. 
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INDICAÇÃO Nº 045/2022 
 
 

 
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, 
no entroncamento da rua José Naressi com a rua Otávio Segato, no 
Jardim Taís em nossa cidade.  

  
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 18 de abril de 2.022 
 
 
 

LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA 
              - 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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