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INDICAÇÃO Nº 086/2022 

 
 

R E I T E R A N D O a solicitação feita por meio da 

indicação nº 074/2021 de minha autoria , 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 proceda na reforma e 

revitalização do canteiro central existente no inicio das estradas SJA 349 e SJA 

040, onde se encontra a escultura em homenagem aos desbravadores, 

proximidades da entrada do cemitério municipal. 

  

Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 05 de dezembro de 2.022 
 
 

ANTONIO DONIZETE PONSO 
               - Vereador - 
 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 

atender a reivindicações de moradores e visitantes do nosso município que 

transitam pelo local e reclamam da situação de abandono em que se encontra 

o referido canteiro, uma vez que a escultura está desbotada e as guias e 

sarjetas quebradas e sem pintura. 
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INDICAÇÃO Nº 087/2022 

 
 
 

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 seja feita a pintura da denominação 

“João Cavalheri” no armazém comunitário em nosso município. 

 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 05 de dezembro de 2.022 
 
 

ANTONIO DONIZETE PONSO 
               - Vereador - 
 

 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 

atender as reivindicações dos munícipes que frequentam o local onde após a 

repintura do armazém, não realizaram a pintura de sua denominação. 
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