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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
13ª Sessão Ordinária 

 
 

Indicação nº 36 
Sugere que um setor da arquibancada, a ser instalada na festa do peão, seja 

reservado para pessoas idosas, seguindo as diretrizes do Estatuto do Idoso, que 
assegura acesso e meios de facilidade à pessoas de faixa etária igual ou superior a 60 
anos. 

Vereador: João Pedro Pereira 

 
Indicação nº 37 

Sugere a instalação de dois redutores de velocidade na rua Rio Grande do Sul, 
entre os números 82 a 42, para obrigar a diminuição de velocidade dos veículos que 
trafegam pelo local. 

Vereador: Paulo Sérgio Zaniboni 

 
Indicação nº 38 

Sugere a instalação de dois redutores de velocidade na rua Braz Navas, altura do 
número 1 e 242, para obrigar a diminuição de velocidade dos veículos que trafegam 
pelo local. 

Vereador: Paulo Sérgio Zaniboni 

 
Indicação nº 39 

Sugere a aquisição de tatame, kimonos e equipamentos de treino (luvas, 
capacetes, sacos e anoplas) para o Projeto Educando com o Karatê-do. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho 

 
Indicação nº 40 

Sugere melhorias no projeto do lixo reciclável: formalização da associação, 
doação de uniformes e equipamentos de segurança, cartão-alimentação e instalação 
de ventiladores no barracão. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho  
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Indicação nº 41 

Sugere a instalação de postes de iluminação no viaduto de acesso ao município. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho  

 
Indicação nº 42 

Sugere a colocação de placas com os dizeres "Rua sem saída" na entrada da rua 
João Gonzales Martins, no Jardim São João. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho  

 
Indicação nº 43 

Sugere que seja aumentado o espaço entre a guia e uma lombada construída em 
frente à Vila Vicentina, na Rua Rio de Janeiro. Em dias chuvosos, com as fortes 
enxurradas que descem por aquela via, as águas estão invadindo algumas casas. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho  

 
Indicação nº 44 

Sugere que seja transferido o ponto de ônibus em frente ao barracão do senhor 
Mauro Capello, na rua Rio Janeiro, para a mesma rua, duas quadras abaixo, na divisa 
das praças Dr. Alcides Ferreira e Padre Paranhos. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho 

 
Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 03 de Março de 2017. 


