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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
1ª Sessão Ordinária 

 
 

Indicação nº 01 
Sugere a correção da guia e sarjeta da rua Aurora Soares Geraldes, entre as ruas 

Lourença Diogo Ayala e Pará, tendo em visto o acúmulo de água e sujeira no local, fato 
que se agrava em razão de estar ali localizada a Escola Modesto José Moreira. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 02 
Sugere que o executivo entre em contato com a empresa RUMO, para análise da 

possibilidade de construção de calçamento nas proximidades da linha férrea, no trecho 
que cruza a rua Minas Gerais, em razão de haver uma escada no local que faz a 
ligação entre bairros, e por onde muitos munícipes passam e têm dificuldades de 
transposição da linha. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 
Indicação nº 03 

Sugere que seja reformado o túmulo da senhora Lourença Diogo Ayala, 
considerando tratar-se de uma personalidade que faz parte da história da nossa 
cidade. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 04 
Sugere a instalação de iluminação pública na praça Antonio Montrezor, localizada 

no Residencial Parque do Sol. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 05 
Sugere que seja realizado o trabalho de recapeamento das ruas do município com 

o objetivo de tapar os buracos existente. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 
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 Indicação nº 06 
Sugere a instalação de redutores de velocidade na rodovia vicinal José Gerônimo 

de Paula, na altura dos números 77 e 137, e na marginal ao lado, na altura dos 
números 77 e 136. Isto porque é um local muito movimentado, por onde diariamente 
trabalhadores transitam pela pista, ao entrarem ou saírem das indústrias, nos horários 
de início ou término do expediente. 

Vereador: João Pedro Pereira – PMDB 

 

Indicação nº 07 
Sugere a substituição da areia do parque infantil, localizado na praça Padre 

Paranhos, instalação de bancos para os pais e a colocação de cerca de pneus ao redor 
do referido parque. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 08 
Sugere um amplo trabalho de recapeamento e recuperação das vias públicas para 

tapar os buracos atualmente existentes, evitando que a situação piore com o passar do 
tempo. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 09 
Sugere trabalho de limpeza e manutenção no entorno do aterro sanitário, 

principalmente a roça do mato. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 10 
Sugere a alocação de um servidor para manter a limpeza na Avenida Nossa 

Senhora da Paz. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 11 
Sugere a construção de rampa no prédio da Assistência Social, onde fica o 

acesso ao programa Viva Leite, por conta das pessoas idosas que vão até o local 
buscar leite. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 
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 Indicação nº 12 
Sugere a reforma dos banheiros localizados na Praça Padre Paranhos, 

melhorando as condições de uso dos sanitários públicos. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 13 
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 14 
Sugere a instalação de redutor de velocidade em frente a Padaria Avenida, 

localizada na avenida Brasil, principalmente pelo fato de serem realizadas festas 
infantis no citado estabelecimento, havendo muitas crianças transitando na área. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 15 
Sugere a construção de calçamento em todas as praças e áreas verdes do 

município. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 16 
Sugere a continuidade das muretas existentes após a linha férrea até a rotatória 

da rua Rio de Janeiro, substituindo os tachões do local, melhorando o trânsito, 
principalmente para impedir que os veículos continuem a fazer a conversão indevida 
para a rua Goiás. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 17 
Sugere que sejam implantadas as seguintes medidas no posto de saúde e suas 

proximidades: instalação de sinalizador de garagem luminoso sequencial no local de 
saída e entrada das ambulâncias; estacionamento específico para motos em frente a 
residência nº 488 e a demarcação de duas vagas de estacionamento para idoso. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 
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 Indicação nº 18 
Sugere que seja instalados dois redutores de velocidade na rua Marcílio Pissin, 

tendo em vista veículos estarem transitando em alta velocidade por este logradouro. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 19 
Sugere a instalação de torneiras em pontos diversos do cemitério municipal, em 

razão da ampliação de sua área. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 20 
Sugere que seja disponibilizado dois servidores públicos, bem como um caminhão 

equipado com as ferramentas necessárias, para a manutenção frequente das estradas 
rurais, como conserto de mata-burros, limpeza de caixa de esgoto, etc. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 21 
Sugere que o executivo empreenda esforços no sentido de atualizar o piso 

nacional do magistério que é pago aos professores da rede municipal de educação, e 
que foi fixado em R$ 2.455,35, para o ano de 2018. 

Vereador: Paulo Roberto Silingardi – PMDB 

 

Indicação nº 22 
Sugere que o executivo avalie a possibilidade de conceder reajuste aos 

funcionários públicos municipais, ou ao menos faça a revisão geral anual, para 
recomposição das perdas com a inflação do ano anterior. 

Vereador: Paulo Roberto Silingardi – PMDB 

 

Indicação nº 23 
Sugere a construção de duas lombadas na rua Aparecido Naliati, nas 

proximidades do bairro São José: a primeira entre as ruas Mário Marangoni e Rosa 
Saraiva, e a segunda pouco depois do final do bairro, sentido Recanto das Palmeiras. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho – DEM 
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 Indicação nº 24 
Sugere a realização de melhorias na quadra de areia do bairro São José: 

substituição de toda a areia da quadra; instalação de alambrados em volta de toda a 
quadra; reforma na caixa de concreto que impede a saída da areia, deixando a mesma 
com formas arredondadas; troca das redes dos gols e instalação de um bebedouro. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

Indicação nº 25 
Sugere a reinstalação do telefone 192 no Centro de Saúde, com o objetivo de 

facilitar chamadas feitas pelos moradores em situações de emergência. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

Indicação nº 26 
Sugere que a quadra de futebol Society liberada pelo Governo do Estado para o 

bairro Parque do Sol, seja construída em frente à Creche-Escola. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 

Indicação nº 27 
Sugere a instalação de placas de sinalização para informar a existência do 

estacionamento recém-construído nos fundos do Velório Municipal. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM 

 
Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 02 de Fevereiro de 2018. 
 


