INDICAÇÃO Nº 069/2016
Considerando que o vereador deve levar ao conhecimento da Administração Municipal
todas as reclamações da população para providências.
Considerando o CATIS – Centro de Acesso a Tecnologia para Inclusão Social, no bairro
do Pedro Leme, é um local é utilizado por todos os munícipes para acesso a internet, execução de
trabalhos, sendo de grande valia principalmente aos estudantes do bairro.
Considerando que o local está com paredes sujas e necessitando de reforma, visto que
possui nos período de chuvas goteiras na laje do local, o que deixou as paredes manchadas e
queimou varias lâmpadas, deixando o local escuro.
Considerando que o local possui grande movimento dos munícipes, está necessitando de
pintura e reforma no telhado, para permitir um ambiente mais agradável a todos.
Pelos exposto, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para que
providencie junto ao DSM a pintura do local e troca de lâmpadas se possível no período de
férias.
Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 20 de junho de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

INDICAÇÃO Nº 070/2016
Considerando que o vereador deve acompanhar e ajudar a Administração Pública
Municipal, em todos os sentidos, na busca de lutar pelo bem estar da população.
Considerando que no bairro Pedro Leme possui um córrego paralelo a Rua João Miguel,
onde existe uma ponte que dá acesso para a Chácara Vale do Sol. Visto que está ponte não têm
nenhuma proteção lateral o que deixa perigoso a passagem por ela.
Considerando que a população que faz uso da ponte citada, estão reivindicando que se
possível efetue a colocação de guard rails para segurança dos nossos munícipes, vale ressaltar
que este pedido já foi feito duas vezes.
Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, que se
possível, através do órgão responsável realize a colocação do guard rails na ponte citada.
No aguardo nossos agradecimentos.
Plenário vereador João Caltabiano, 20 de junho de 2016.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos
Autora da Indicação

Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

INDICAÇÃO Nº 071/2016
Considerando que o vereador deve levar ao conhecimento da Administração Municipal
todas as reivindicações da população.
Considerando que na Rodovia SP-62 entre os bairros Nova Era e Barretinho, na beira da
pista o mato está muito alto, sendo que dificulta o acesso de pedestres e ciclistas no local.
Pelos considerandos indico, ao digníssimo Prefeito Municipal Jonas Polydoro que seja
solicitado à Empresa que está cuidando da referida Rodovia para que o serviço de corte do mato
seja realizado o mais rápido possível. Essa providência trará mais segurança aos transeuntes que
precisam passar pelo local, também trará mais beleza ao nosso município.
Plenário vereador João Caltabiano, 20 de junho de 2016.

Vereadora Sheila Kelly Torres
Autora da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Benedito Moreira
Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte

Vereador Joel Polydoro

INDICAÇÃO Nº 072/2016
Considerando que é função do vereador fiscalizar e ajudar a Administração Pública
Municipal.
Considerando que recentemente a passagem dos estudantes no centro da cidade, passou
por serviço de pintura, e a frase de orientação aos motoristas que lá existia para que a prioridade
de passagem seja dos ciclistas foram apagadas.
Pelos considerandos, indico, ao Exmo Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro, para que
junto ao DSM providencie a escrita da frase "DÊ PREFERÊNCIA AO CICLISTA", no referido
local, pois freqüentemente observamos desentendimentos entre ciclistas e motoristas devido
ausência da mesma.

Plenário vereador João Caltabiano, 27 de junho de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 073/2016
Considerando que é função do vereador fiscalizar e ajudar a Administração Pública
Municipal.
Considerando que o canteiro central da Rua Major Vitoriano, passará por reforma
anunciada pela Administração, o qual disponibilizará além dos que já foram retirados da Praça
Santana, milhares de paralelepípedos.
Considerando que uma das entradas do cemitério freqüentemente vem sofrendo erosão
por ação da chuva, e seria de grande valia a reutilização desse material para estar sanando de vez
o referido problema no local.
Pelos considerandos, indico ao Exmo Prefeito Municipal Sr Jonas Polydoro para que
junto ao DSM providencie assim que possível, o calçamento da entrada do cemitério,
reutilizando os paralelepípedos que serão retirados da referida obra em andamento.

Plenário vereador João Caltabiano, 27 de junho de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

INDICAÇÃO Nº 074/2016
Considerando que é função do vereador fiscalizar e ajudar a Administração Pública
Municipal.
Considerando que dezenas de mudas de árvores foram plantadas ao longo da ciclovia da
Estrada Pedro Galvão que liga Roseira ao bairro Roseira Velha.
Considerando que podemos observar que apenas algumas delas sobreviveram, e sabemos
que no verão depois que essas árvores crescerem serão de grande utilidade para os muitos
cidadãos roseirenses que fazem uso do local para caminhada, além de ajudar ao meio ambiente.
Pelos considerandos, indico, ao Exmo Prefeito Municipal Sr. Jonas Polydoro para que
junto ao Departamento competente, providencie o replantio das mudas de árvore, no local onde
elas não vingaram, ao longo da ciclovia da referida estrada.

Plenário vereador João Caltabiano, 27 de junho de 2016.

Vereador José Augusto Coelho Pereira
Autor da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

