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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
15ª Sessão Ordinária 

 
 
 

Indicação nº 131 

Sugere, a pedido dos moradores locais, melhorias na Praça Sérgio Lourenço 
como a instalação de parque infantil e torneira, para que eles possam molhar as planta. 

Vereador: Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS 

 

Indicação nº 132 

Sugere a instalação de cobertura e construção de banheiros na Praça da Bíblia. 

Vereador: Roberto Carlos Perpétuo Perez - PROS 
 

Indicação nº 133 

Sugere a instalação de bebedouro na praça central com torneira, para que as 
pessoas possam ter uma fonte de água potável disponível. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 134 

Sugere ao executivo que analise a possibilidade de tombamento dos prédios 
localizados no pátio da FEPASA, e também o tombamento da área do matadouro 
municipal, de modo a destinar esses locais para atividades culturais e de lazer. 

Vereador: Paulo Roberto Silingardi - PMDB 

 

Indicação nº 135 

Sugere ao executivo que, através da Diretoria de Saúde, faça uma grande 
mobilização no sentido de diminuir o número de escorpiões na cidade. É preciso, com 
urgência, de um plano de ações como limpeza de terrenos e quintais, limpeza de 
bueiros e recolha de entulhos que possam servir de abrigo para os escorpiões, em 
todos os bairros da cidade. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho – DEM 
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Indicação nº 136 

Sugere ao executivo que, através da Diretoria de Saúde, divulgue informações e 
promova um mutirão de exames para a prevenção do câncer de mama, em razão da 
campanha nacional Outubro Rosa. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho – DEM 

 

Indicação nº 137 

Sugere ao executivo que, através da Diretoria de Educação, agende visitas 
monitoradas a faculdades e universidades da região para os estudantes do 2º e 3º 
anos do ensino médio da Escola Joaquim Silvio Nogueira, como forma de ajudá-los na 
escolha de qual carreira seguir. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho – DEM 

 

Indicação nº 138 

Sugere a construção de canal para escoamento de água, que se acumula entre 
as ruas Braz Navas e Prefeito Denir Zamarioli, tendo em vista que no local, além do 
acúmulo de água está juntando sujeira e causando mau cheiro. 

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - PMDB 

 

Indicação nº 139 

Sugere que seja reformada a valeta localizada no entroncamento das ruas 
Euclides Borghezan com a Alagoas, na altura do número 485. 

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - PMDB 

 

Indicação nº 140 

Sugere a construção de dois obstáculos na vicinal José Gerônimo de Paula, um 
após uns 40 metros do início da vicinal e o outro uns 50 metros antes da primeira 
ponte, como medida de segurança para os trabalhadores do distrito industrial 
localizado nesta área. 

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - PMDB 

 

 

Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 29 de Setembro de 2017. 
 


