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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 

6ª Sessão Ordinária - 2021 
 
 

Indicação nº 102 
Sugere a extensão do primeiro canteiro da Avenida Nossa Senhora da Paz até a 

rotatória, em substituição aos tachões de sinalização que atualmente fazem a divisão 
do início da avenida.   

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 103 

Sugere que seja realizada a pintura de solo, com reversa de vaga para 
estacionamento de ambulâncias, em frente as unidades do ESF Antonio Fernandes 
Valero e Dr. Denir Zamarioli.  

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 104 

Sugere a instalação de redutores de velocidade nas ruas do bairro Jardim São 
Luiz, tendo em vista o constante tráfego de veículos em alta velocidade no local. 
Recentemente, inclusive, ocorreram dois atropelamentos neste bairro.  

Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE 

 
Indicação nº 105 

Sugere ao Executivo a pintura de solo de estacionamento privativo para pessoas 
com mobilidade reduzida em frente a todos os ESF (Estratégia Saúde da Família) do 
município em atenção à demanda solicitada por profissionais da saúde.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 106 

Sugere ao Executivo o reparo das lâmpadas queimadas e varredura em todos os 
postes de energia de toda extensão da Avenida João Radi e Rua José Pedro Cardoso 
em atenção à demanda solicitada pela comunidade.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 
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Indicação nº 107 

Sugere ao Executivo estudo para colocação de lombada ou redutor de velocidade 
na Rua Lourença Diogo Ayala, altura do n. 491, Centro em atenção à demanda 
solicitada por munícipes, contribuir para inibir transgressões a normas de trânsito e 
evitar acidentes.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 108 

Sugere ao Executivo que determine ao departamento competente providências 
que se fizerem necessárias para realizar a construção do calçamento em todo entorno 
da Escola C.E.M.E.I. "Letícia Da Silva Sanches", bairro Parque do Sol.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 
Indicação nº 109 

Sugere ao Executivo um programa de varredura municipal setorizada para 
verificar as condições de sinalização de trânsito - redutores de velocidade e pintura de 
Pare no solo, devido a alta demanda de pedidos que tem sido solicitada para essa 
vereadora.  

Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM 

 

Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 16 de Abril de 2021.  

 


