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INDICAÇÃO Nº 041/2019 
 

 
CONSIDERANDO: a Indicação nº 029/2017 de autoria 

da vereadora Maria Eliza Barberino Sanches; 
 
CONSIDERANDO:as Indicações nº 067/2017, nº 

055/2018 e nº 012/2019 de autoria da vereadora Luzia Moreira dos Santos; 
 
CONSIDERANDO:a Indicação nº 016/2018 de autoria 

do vereador Sr. Valdir Batista; 
 
CONSIDERANDO:a Indicação nº 028/2019 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 providencias sejam tomadas no sentido de acionar o 
setor competente para que nas placas de identificação de ruas sejam tomadas as 
seguintes medidas: 

a) Nos locais (bairros) em que as ruas já estão nomeadas 
e as placas de identificação danificadas ou suprimidas, que as mesmas sejam 
substituídas; 

b) Nos locais em que os nomes das ruas foram alterados, 
que sejam afixadas novas placas de identificação; 

c) Nos locais em que as ruas ainda não possuem nomes, 
mas que já existem residências, quesejam identificadas – por placas – mesmo que 
seja por números, de maneira que facilite a localização. 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 25 de junho de 2.019 

 

JAIR RIBAS RODRIGUES 
- Vereador - 
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JUSTIFICATIVA: -A presente indicação visaatender 

as reivindicações de munícipes, de visitantes e de moradores dos referidos bairros, 

que não apresentam placas de identificação ou as mesmas não estão legíveis, além 

de vim ao encontro da necessidade de facilitar os trabalhos dos Correios na entrega 

de correspondências,a localização de residências por parte do Poder Judiciário para 

entrega de mandatos/intimações e a localização de endereços por pessoas que 

visitam nossa cidade.  

 

 

JAIR RIBAS RODRIGUES 
          - Vereador - 

 
 


