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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
5ª Sessão Ordinária 

 
 

Indicação nº 49 
Sugere a instalação de cobertura na entrada lateral da Escola Modesto José 

Moreira, local de entrada e saída dos alunos, onde os pais ficam aguardando a saída 
de seus filhos. 

Vereador: Ailton José Bereta - PPS 

 

Indicação nº 50 
Sugere que a vigilância sanitária do município faça uma campanha esclarecendo 

os donos de animais domésticos no sentido de que os mantenham dentro de suas 
propriedades, evitando que os animais circulem livremente pelas ruas da cidade. 

Vereador: Paulo Sérgio Zaniboni - PSB 

 

Indicação nº 51 
Sugere o conserto de tampas e instalação de grades de proteção em dois bueiros 

na rua Marcílio Piccin, nas proximidades do número 151, já que os mesmos estão 
abertos sem nenhum tipo de proteção. 

Vereador: Paulo Sérgio Zaniboni - PSB 

 

Indicação nº 52 
Sugere que o município crie um programa de incentivo para que a população 

pague em dia seus tributos, como água e IPTU, através da participação em sorteios de 
prêmios a serem realizados duas vezes ao ano. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 53 
Sugere que seja feita a abertura das ruas João Vasques Ebanhas e Aurora 

Soares Geraldes, de modo que esses logradouros fiquem interligados. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 
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Indicação nº 54 
Sugere que seja feita a instalação de pelo menos 10 argolas entre a guia e a 

calçada da Praça Dr. Alcides Ferreira, com espaçamento de 1 metro entre elas, para 
amarração de animais. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 55 
Sugere a instalação de um parque infantil na praça localizada atrás do Velório 

Municipal. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

Indicação nº 56 
Sugere a poda das árvores na praça localizada atrás do Velório Municipal. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

 
Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 16 de Março de 2018. 
 


