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INDICAÇÃO Nº 017/2022 
 

 REFORÇANDO  a Indicação nº 109/2021 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 acionar o setor competente para que sejam feitas as 
limpezas necessárias nas cabeceiras das pontes das vias que ligam os 
bairros Taquara Branca e Nova Marília (estrada SJA 345 e SJA 146), 
a fim de manterem roçados os acostamentos das referidas vias, onde 
ciclistas, pessoas e carroças precisam utilizar os mesmos. 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 07 de março de 2.022 

 
 

ANTONIO DONIZETE PONTO 
               - Vereador - 

 
 
JUSTIFICATIVA:- A presente indicação vem 

ao encontro da necessidade de proporcionar uma maior visibilidade 
para o transito de veículos, ciclistas, pessoas que praticam 
caminhada e carroças de tração animal nas referidas vias. 
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INDICAÇÃO Nº 018/2022 
 

 
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 acionada a 
empresa responsável pelo empreendimento, para que promova a 
limpeza e conserve limpa, a área verde do bairro Jardim Santa Clara 
em nossa cidade. 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 07 de março de 2.022 
 
 

ANTONIO DONIZETE PONSO 
                - Vereador - 

 
 

JUSTIFICATIVA: A presente indicação 
visa atender as reivindicações dos moradores das imediações que 
reclamam do aparecimento de animais peçonhentos em suas 
residências devido ao mato alto existente no local e também vem ao 
encontro da necessidade de dar um melhor aspecto ao referido 
loteamento. 
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INDICAÇÃO Nº 019/2022 

 
 R E F O R Ç A N D O a Indicação nº 

117/2021 de minha autoria. 
 
I N D I C O ao Prefeito Municipal, dentro dos 

termos regimentais vigentes para que providências sejam tomadas no 
sentido proceder na instalação de uma lombada na Rua Alberto Forti 
defronte a casa do Sr. Estácio, com o intuito de coibir a alta velocidade 
com que alguns motoristas transitam na área urbana do nosso 
município. 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 07 de março de 2.022 
 

 

ANTONIO DONIZETE PONSO 
            - Vereador - 

 
JUSTIFICATIVA:- A presente indicação 

vem ao encontro da necessidade de coibir a ação de alguns motoristas 
que não respeitam os limites de velocidade em área urbana e trafegam 
em alta velocidade podendo causar diversos acidentes, além de atender 
a reclamações de moradores das imediações, já que os mesmos têm 
crianças pequenas que em algum momento poderão atravessar a via e 
um veículo em alta velocidade não terá condições de evitar uma batida. 
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INDICAÇÃO Nº 020/2022 
 
 

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 promova a reforma da 
“Cancha de Bocha” situado na área de lazer de nossa cidade. 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 03 de março de 2.022 
 
 

VALMIR ADÃO DOS SANTOS 
              - Vereador - 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação 
destina-se a atender as reivindicações dos usuários da referida 
“Cancha de Bocha” que reclamam das más condições que a mesma 
se encontra, tanto fisicamente quanto esteticamente, pois as madeiras 
que sustentam as laterais estão apodrecidas e soltas dando um 
aspecto de abandono e atrapalhando o bom andamento dos jogos 
desenvolvidos no local.  
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INDICAÇÃO Nº 021/2022 
 
 

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 promova uma 
modificação nos canteiros em frente a Escola EMEFEI – Profª 
NEUZA BERBEL BERNAVA com a remoção de um ou dois 
canteiros para que todas as linhas de ônibus tenha condição de 
estacionar. 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 03 de março de 2.022 
 
 

VALMIR ADÃO DOS SANTOS 
              - Vereador - 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação tem 
o proposito de atender a preocupação dos pais com os alunos pois 
hoje os ônibus são obrigados a pararem no meio da rua colocando em 
risco a vida de alunos e transeuntes, a preservação do meio ambiente 
é de suma importância mas acima de tudo devemos preservar a vida 
humana. 
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INDICAÇÃO Nº 022/2022 

 
 

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 feita a limpeza e a abertura de entrada nas bacias 
secas nas estradas rurais. 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 07 de março de 2.022 
 
 

LUZIA MOREIRA DOS SANTOS 
            - Vereadora - 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação 
prende-se ao fato de com a obstrução das caixas coletoras de 
agua a mesma retorna ao leito formando buracos e retenção 
de agua, sujeitos a acidentes de pessoas que transitam pelas 
estradas. 
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INDICAÇÃO Nº 023/2022 

 
 

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 feita um panfleto indicativo para que alegasse o que são 
produtos recicláveis, onde serão distribuídos para as 
munícipes junto aos sacos de recicláveis. 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 07 de março de 2.022 
 
 

LUZIA MOREIRA DOS SANTOS 
            - Vereadora - 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação 
prende-se ao fato de que com a falta de informações 
referentes aos recicláveis alguns munícipes acabam 
colocando não recicláveis junto aos recicláveis dificultando 
o trabalho das funcionarias. 
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