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RELAÇÃO DAS INDICAÇÕES
2ª Sessão Ordinária - 2022

Indicação nº 25
Sugere ao Executivo uma reforma administrativa com urgência, visando a redução
de cargos comissionados em todos os departamentos municipais.
Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM

Indicação nº 26
Sugere ao executivo um planejamento imediato para instituir um plano de carreira
aos servidores municipais. Recomenda-se o olhar mais atento para auxiliares de
enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros padrão, e todo apoio administrativo
e operacional da saúde.
Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM

Indicação nº 27
Sugere ao executivo que promova uma feirinha de arrecadação de fundos para a
causa animal na Praça Central e, no mesmo dia, realize um grande mutirão de
vacinação antirrábica no mesmo local - com uma campanha de conscientização contra
maus-tratos e abandono de animais.
Vereadora: Kelen Fernanda Maschio Duarte - DEM

Indicação nº 28
Sugere ao executivo a instalação de lixeiras ao longo da pista de caminhada
localizada às margens das Avenidas Domingos Fernandes Garcia, Vereador José
Pedro Cardoso e João Radi.
Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB

Indicação nº 29
Sugere ao executivo que realize uma campanha municipal permanente sobre
saúde mental, a fim de oferecer ajuda as pessoas, que sozinhas, não conseguem
vencer grandes aflições.
Vereador: Hilton Bruno José dos Santos - PSDB
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Indicação nº 30
Sugere ao executivo que seja construída uma caixa de areia na EEE ( Estação
Elevatória de Esgoto) do bairro parque primavera, visando diminuir o entupimento da
bomba.
Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE

Indicação nº 31
Sugere ao executivo que seja retomada as obras de galeria na Avenida Nossa
senhora da paz.
Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE

Indicação nº 32
Sugere ao executivo a instalação de uma fachada na Secretaria de Educação,
visando facilitar a localização da mesma. Indicando também, a reforma e pintura do
local.
Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE

Indicação nº 33
Sugere ao executivo que no local onde fica o campo de malha e bocha, no ginásio
de esporte, seja construído um complexo para treinamento de karatê e outras artes
marciais, evitando que o projeto faça uso do CLBT e tenha um local mais apropriado
para treino, lembrando que o novo campo de malha e bocha será construído anexado
ao clube da terceira idade.
Vereador: Leonardo Corte Euzébio - SOLIDARIEDADE

Indicação nº 34
Sugere ao Executivo a instalação de postes com lâmpadas led, com energia
fotovoltaica, nos 300 metros da pista de caminhada às margens da Avenida Aparecido
Naliati.
Vereadora: Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE
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Indicação nº 35
Sugere a instalação de iluminação pública nas vias de acesso ao município, mais
especificamente nas proximidades do antiquário Clever Casado e na alça de acesso
após o viaduto Prefeito Luiz Steque Rodrigues - locais extremante escuros e que não
contam com qualquer tipo de luminosidade.
Vereadora: Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE

Indicação nº 36
Sugere a instalação de braço de iluminação em dois postes, um localizado na Rua
Sebastião Negreli - altura do número 07 e o outro localizado no cruzamento da Rua
Alexandre Piva com a Rua Lorença Diogo Ayala. Ambos os pedidos partiram de
moradores locais, que reclamam da precariedade da iluminação pública nestes pontos.
Vereadora: Simone Jesus Marques da Silva Carrieiro - SOLIDARIEDADE

Indicação nº 37
Solicita que a Prefeitura, através da Diretoria de Saúde, reative o telefone 192,
para emergências como acidentes com vítimas, suspeitas de infarto ou Acidente
Vascular Cerebral (ACV), entre outras situações. Essa medida se faz necessária
porque nem todos os moradores sabem de cor o número do Posto de Saúde.
Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM

Indicação nº 38
Solicita que a Prefeitura, através da Diretoria de Educação, providencie a entrega
de uniformes e abrigos para os alunos da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae), em atendimento a pedidos dos pais.
Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM

Indicação nº 39
Solicita que a Prefeitura, através da Diretoria de Meio Ambiente, providencie o
imediato conserto das bombas da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), impedindo
que o esgoto de toda a cidade seja lançado no Córrego do Bálsamo sem nenhum tipo
de cuidado, como está acontecendo há algumas semanas.
Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM
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Indicação nº 40
Solicita que a Prefeitura, através da Diretoria de Serviços Urbanos, realize a
pintura de faixas de solo amarelas para orientar motoristas em duas curvas perigosas:
no entroncamento da avenida Domingos Fernandes Garcia com a avenida vereador
José Pedro Cardoso, marginal da rodovia; e no final da avenida Brasil, ao lado do
supermercado Serv-Sol.
Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM

Indicação nº 41
Solicita que a Prefeitura, através da Diretoria de Serviços Urbanos, construa uma
lombo-faixa na avenida Domingos Fernandes Garcia, próximo à entrada do
Condomínio Pôr do Sol.
Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM

Indicação nº 42
Solicita que a Prefeitura, através da Diretoria de Serviços Urbanos, substitua as
placas com indicação de nomes de ruas nos cruzamentos das ruas Benedito Geraldes
x João Claro da Silva, e das ruas Edmundo Borduqui x Arnaldo Roveda, em razão do
estado precário das mesmas.
Vereador: Bruno César Xavier de Carvalho - DEM

Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 11 de Fevereiro de 2022.

