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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES 
14ª Sessão Ordinária 

 
 
 

Indicação nº 124 
Sugere que seja liberado o uso de calção (shorts) e bermuda para utilização da 

piscina do Centro de Lazer do Trabalhador, tendo em vista que atualmente somente se 
permite o acesso ao local com uso de trajes de banho. 

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - PMDB 

 

Indicação nº 125 
Sugere a manutenção do gramado do Estádio Municipal Manoel Ferreira, 

recuperando as áreas onde a grama está deteriorada. 

Vereador: José Haroldo Magalhães Lourenço - PMDB 
 

Indicação nº 126 
Sugere o trabalho de tapa-buracos na rodovia Vicinal José Gerônimo de Paula, a 

exemplo do que foi feito pela prefeitura de Mirassolândia, o que possibilitaria deixar 
esta rodovia em boas condições em toda sua extensão. 

Vereador: José Donizete Claro da Silva - PODEMOS 

 

Indicação nº 127 
Sugere a construção de uma rotatória que dá acesso a avenida Domingos 

Fernandes Garcia, tendo em vista o restabelecimento da mão dupla de direção na 
citada via. 

Vereador: José Donizete Claro da Silva - PODEMOS 

 

Indicação nº 128 
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 
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Indicação nº 129 
Sugere que se realize a limpeza de túmulos e a pintura daqueles em que haja 

necessidade, ainda que esta pintura seja feita com a utilização de cal, em razão da 
proximidade do feriado de finados. 

Vereador: João Pedro Pereira - PMDB 

 

Indicação nº 130 
Sugere a construção de bases de cimento nos aparelhos da academia ao ar livre 

localizada na área verde atrás do Velório Municipal, no bairro Jardim Cristina. 

Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho – DEM 

 

Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 15 de Setembro de 2017. 
 


