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INDICAÇÃO Nº 081/2022 

 
 
 

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 restauração das 
sinalizações verticais e lixeiras encontradas na estrada SJA 349 e SJA146, 
que ligam nossa cidade ao Bairro Nova Marília. 

 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 21 de novembro de 2.022 

 
 

LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA 
- Vereador - 

 

JUSTIFICATIVA: A presente indicação visa atender as 
reivindicações dos munícipes que transitam diariamente pelas referidas 
estradas e reclamam que as sinalizações verticais e lixeiras se encontram 
deterioradas ou até mesmo não se encontram no local e com isso podendo 
ocasionar acidentes no referido local. 
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INDICAÇÃO Nº 082/2022 

 
 

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 delimitação de mão única de 

estacionamento na rua Carlos Antônio Bernava por meio de sinalizações 

horizontais e verticais de trânsito. 

 

 

 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 21 de novembro de 2.022 

 

VALMIR ADÃO DOS SANTOS 
                       - Vereador - 

 
 

JUSTIFICATIVA:- A presente indicação tem o 

propósito de atender reclamação dos munícipes uma vez que quando os 

condutores estacionam os veículos em ambos os lados torna-se extremamente 

difícil a passagem de alguns automóveis dificultando o tráfego no local. 
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INDICAÇÃO Nº 083/2022 
 
 

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 construída uma 
lombada na Rua Alberto Forti, quadra 42, área urbana do nosso 
município. 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 21 de novembro de 2.022 

 

VALMIR ADÃO DOS SANTOS 
               - Vereador - 
 

 
JUSTIFICATIVA:- A finalidade da presente 

indicação refere-se ao fato de que alguns motoristas 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 084/2022 
 
 

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 construída uma 
lombada de concreto para ser utilizada como desvio das aguas pluviais no 
entroncamento da rua Manoel Carvalheiro com a rua Primavera em nosso 
município. 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 21 de novembro de 2.022 

 

VALMIR ADÃO DOS SANTOS 
               - Vereador - 
 

 
JUSTIFICATIVA:- A presente indicação visa 

atender as reivindicações dos moradores das imediações que reclamam pois 

com o acúmulo de água nas guias, a agua acaba atravessando a guia e indo 

direto para a estrada de terra próxima ao referido local trazendo dificuldades 

para aqueles que a transitam. 

 

mailto:secretaria@camarapaudalho.sp.gov.br


Câmara Municipal de São João do Pau D’Alho 
CNPJ 01.592.165/0001-62 

A CAÇULA DA ALTA PAULISTA 
Av. Evaristo Cavalheri,295 – CEP 17970-000 – Fone (18)3857-1211 – São João do Pau D´Alho - SP 

E-mail: secretaria@camarapaudalho.sp.gov.br  – www.camarapaudalho.sp.gov.br 
 
 

Indicação nº 085/2022 - Pág. 1 de 1 
 

 
INDICAÇÃO Nº 085/2022 

 
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 21 de novembro 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 e com a ativação do campo society o aumento 

do trafego de carros aumentou consideravelmente, ocasionando ainda mais 

danos a suspenção dos veiculos. 
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