
INDICAÇÃO Nº 079/2015

     Considerando que é dever do vereador indicar e levar todas as reivindicações de nosso

município  ao  conhecimento  do  Executivo  Municipal,  para  serem  analisados,  e  se  possível

solucionados.

Considerando que várias indicações de operação tapa buracos já foram feitas pelos nobres

vereadores, a pedido da população, de todos os bairros e ruas de nossa cidade,  sem nenhum

êxito.

Pelos considerandos, indico, ao Exmo. Prefeito Municipal Senhor Jonas Polydoro, que, se

possível, providencie junto ao DSM, a operação tapa buracos em todos os bairros e ruas que já

foram indicados, inclusive a rua João Luciano, João Damasceno, Maria José Tranin, Antonio

Bueno e todas que estão danificadas.

Considerando  que  nós  vereadores  estamos  sendo  muito  cobrados,  chega  até  ser

constrangedor.

Aproveito  a  ocasião  para  estar  reiterando  todos  os  pedidos  dos  nobre  colegas,

relacionados a mesma indicação.

Que deste  se  dê conhecimento  ao senhor Vice  Prefeito  Altamiro  Mendes e  ao  DSM

(Departamento de Serviços Municipais).

Ao aguardo deste justo atendimento, nossos agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de setembro de 2015.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autora da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira                 Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereador José Augusto Coelho Pereira



INDICAÇÃO Nº 080/2015

Considerando que a Dengue é uma das doenças que muito nos preocupa e como

representante do povo devemos lutar para que nossa população possa viver com mais segurança

e conforto.

Considerando que o carro da fumaça combate todos os tipos de pernilongos.

Pelos considerandos, indico o Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro

que, dentro das possibilidades, determine que o carro fumaça passe em todas as ruas de nosso

município, de todos os bairros, pois esse pedido vem ao encontro para trazer segurança a nossa

população,  combatendo  todos  os  tipos  de  pernilongos,  principalmente  o  Aedes  Aegypti,  o

mosquito transmissor da Dengue.

Plenário vereador João Caltabiano, 28 de setembro de 2015.

Vereador Joel Polydoro

Autor da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



INDICAÇÃO Nº 081/2015

Considerando que como represente do povo é dever do vereador levar ao conhecimento

do Executivo Municipal todos os pedidos e problemas que afetam a população.

Considerando que se encontram em andamento os serviços de melhorias na SP 62, onde

no trevo do bairro do Pedro Leme já foi plantada grama.

Considerando que podemos observar que a população tem evitado andar pelo gramado,

dividindo o leito carroçável do trevo com os veículos, arriscando suas vidas.

Considerando que no local, antes dos serviços realizados, existia uma faixa de concreto

entre o gramado, para que a população pudesse fazer uso do local com maior segurança, além

das  faixas  de  pedestres  que  possivelmente  serão  pintadas  no  asfalto  pela  empresa  que  vem

realizando os serviços.

Pelos considerandos, indico ao Exmo. Prefeito Municipal Senhor Jonas Polydoro, para

que junto a empresa que realiza os serviços na SP 62, no trevo do bairro do Pedro Leme busque

informações se a mesma vai construir a faixa de concreto (calçada) sobre o gramado, ou através

do  DSM  (Departamento  de  Serviços  Municipais)  possa  estar  providenciando  tal  serviço

proporcionando assim maior segurança ao grande número de pedestres que fazem uso do local.

Importante  ressaltar  que  tal  pedido  requer  urgência  devido  ao  grande  risco  que  a

população está exposta.

Plenário vereador João Caltabiano, 05 de outubro de 2015.

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. 082/2015

Considerando  que  devemos  levar  ao  Executivo,  sugestões  que  visem  auxiliar  a

administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.

Indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, que a medida do possível,

seja adquirido um motor para ser utilizado em um veículo,  para que possamos ter em nosso

município um carro da fumaça, para matar os pernilongos. Desta forma pode o mesmo passar

duas vezes por semana nos bairros. É um pedido dos moradores. 

Plenário vereador João Caltabiano, 05 de outubro de 2015.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Autor da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva Vereador Joel Polydoro

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



INDICAÇÃO Nº 083/2015

Considerando que é dever do vereador levar todas as necessidades da nossa população ao

Executivo Municipal.

Considerando  que  devemos  zelar  pela  segurança  e  bem-estar  de  nossa  população  e

também pela conservação do patrimônio público.

Considerando que o CATIS – Centro de Acesso e Tecnologia para Inclusão Social, do

bairro Pedro Leme, necessita de uma grade de proteção para vedar o local, pois já ocorreram

vários  atos de vandalismo como quebra de bancos,  vidros  da janela  e  pichação das paredes

dizendo várias palavras de baixo calão e também estourando o cadeado do portão que cerca a

parte de trás do CATIS, sendo este local usado a noite para atos ilícitos.

Considerando que durante o dia inteiro, os adolescentes ficam fazendo uso e passando

drogas em frente e principalmente na parede do CATIS, prejudicando muito os funcionários que

ali  trabalham sendo obrigados a inalar  a  droga,  sendo um desrespeito  muito  grande com os

próprios funcionários e as pessoas que ali frequentam.

Sendo  este  um  pedido  de  extrema  necessidade  das  funcionárias  e  população,  para

possível solução.

Considerando  que  já  foi  apresentada  a  Indicação  de  nº  006/2013  e  a  Indicação  nº

019/2014, com as mesmas solicitações.

Considerando que com essas medidas tomadas, com certeza irá proporcionar segurança

para as pessoas que fazem uso do local e para os funcionários.

Considerando que já foi feito um Ofício para o Destacamento de Polícia no dia 11 de

março  de  2014,  pelo  Diretor  da  Secretaria  de  Educação,  senhor  Edson Medeiros  de  Souza,

solicitando a Ronda Policial no local, sendo que a mesma não está acontecendo.

Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para

que seja providenciada, com urgência essa medida de segurança, pois o problema é grave.



Que desta se dê conhecimento ao Secretário Senhor Edson Medeiros de Souza e para o

Destacamento de Polícia.

Plenário vereador João Caltabiano, 05 de outubro de 2015.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autora da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereador José Augusto Coelho Pereira



INDICAÇÃO Nº 084/2015

Considerando que é função do Vereador levar ao conhecimento do Executivo todos os

pedidos da população para possíveis providências.

Considerando um pedido de extrema necessidade, sendo o pedido de vários pais, devido

não ter um abrigo em frente à Escola Ana de Barros Sernigói, no Bairro do Pedro Leme, as

crianças chegam a passar mal com o sol e chuva, até o horário do portão ser aberto, com isso

pedem para que se possível a Direção possa atender ao pedido de abrir o portão cinco minutos

antes do horário previsto.

O atendimento desse pedido irá proporcionar segurança e conforto aos alunos da escola

citada.

Ressaltando ainda que não há segurança nos horários de entrada e saída.

Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro para

que junto aos órgãos competentes,  possa tomar  as devidas providências  e realize,  com certa

urgência esse justo pedido.

E que deste se dê conhecimento ao Secretário Edson Medeiros e a Direção da citada

escola.

Sabendo do compromisso com nossos munícipes, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 19 de outubro de 2015.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autora da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereador José Augusto Coelho Pereira



INDICAÇÃO Nº 085/2015

Considerando  que  o  Vereador  é  representante  da  população,  levando  todas  as

reivindicações ao conhecimento do Executivo Municipal para possíveis soluções.

Considerando que a pedido dos munícipes possa ser estudada a possível contratação para

a Unidade Mista de Saúde, um Médico “geriatra”, com características específicas para garantir

um atendimento de melhor qualidade para a nossa população da melhor idade.

Considerando que a consulta com o geriatra deve visar o bem estar de nossos idosos,

trazendo  conforto  a  essas  pessoas  que  com  certeza  já  deram  o  melhor  de  sua  vida  e  já

contribuíram para a melhoria de nossa cidade.

Considerando que devemos adotar medidas que possam trazer mais saúde e conforto para

a nossa melhor idade.

Pelas  considerações  mencionadas,  indico  ao  Exmo.  Senhor  Prefeito  Municipal  Jonas

Polydoro, para que seja estudada a urgente possibilidade de estar contratando este profissional

para a nossa cidade.

Pois a melhor idade precisa e merece um atendimento muito especial.

No  aguardo  de  atender  esse  pedido,  e  em  nome  da  melhor  idade  ficam  nossos

agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 19 de outubro de 2015.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autora da Indicação

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereador José Augusto Coelho Pereira



INDICAÇÃO Nº 086/2015

Considerando  que  devemos  levar  ao  Executivo,  sugestões  que  visem  auxiliar  a

administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.

Considerando que já houve ocasiões em que uma equipe do Cartório Eleitoral esteve em

nosso  município  atendendo  aos  munícipes  para  aquisição,  transferência  e  outros  serviços

referentes ao título de eleitor.

Indico  ao  Exmo.  Senhor  Prefeito  Municipal  Jonas  Polydoro,  para  que  dentro  das

possibilidades,  solicite  ao Cartório Eleitoral  o seu atendimento em nosso município por pelo

menos duas vezes para que a população roseirense possa ter atendimento com mais facilidade.

Plenário vereador João Caltabiano, 19 de outubro de 2015.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Autor da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva Vereador Joel Polydoro

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



INDICAÇÃO Nº 087/2015

“Repintura e Limpeza das Luminárias na Passagem dos Estudantes”

Sendo  o  vereador  um  representante  dos  anseios  da  população,  venho  pelo  presente

documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que determine ao

DSM  –  Departamento  de  Serviços  Municipais,  a  realização  de  Repintura  e  Limpeza  das

Luminárias na Passagem dos Estudantes.

JUSTIFICATIVA

Considerando que a referida passagem é um lugar de muito movimento de automóveis,

motos, pedestres e ciclistas, pois liga os dois polos geográficos da cidade de Roseira.

Considerando que a noite o lugar também é muito utilizado.

Pelos considerandos, justifica-se uma repintura do local e, se possível, uma limpeza nas

luminárias,  para  garantir  maior  segurança,  tranquilidade  e  bem-estar  para  todos  que  por  ali

passam.

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de novembro de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor da Indicação



INDICAÇÃO Nº 088/2015

“Colocar fresa em algumas ruas das Chácaras do Bairro Pedro Leme que ainda não

possuem e estão necessitando desta benfeitoria.”

Sendo  o  vereador  um  representante  dos  anseios  da  população,  venho  pelo  presente

documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que determine ao

DSM  –  Departamento  de  Serviços  Municipais,  a  colocação  de  fresa  em  algumas  ruas  das

Chácaras do Bairro Pedro Leme que ainda não possuem e estão necessitando desta benfeitoria.

JUSTIFICATIVA

Este é  um pedido dos  moradores  das chácaras  que,  inclusive,  agradecem a constante

manutenção e nivelamento das ruas. Entretanto, devido ao pó em excesso, a colocação de fresa

em algumas ruas das chácaras que ainda não possuem tal benfeitoria, é fundamental para limpeza

e, até mesmo, para saúde, uma vez que a situação atual prejudica a qualidade do ar. 

Assim sendo, solicito ao executivo municipal que procure encaminhar ofício para a CCR

Nova Dutra, para receber o indispensável material supracitado para a nossa cidade, pois além da

demanda  aqui  apresentada,  é  notória  a  necessidade  desta  benfeitoria  para  outros  lugares  do

município.

Pelas razões mencionadas, acredito na relevância da indicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de novembro de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor da Indicação



INDICAÇÃO Nº 089/2015

“Reforma e pintura nos muros e grades de proteção do viaduto que faz a ligação entre os

Bairros Jardim Primavera e Barretinho.”

Sendo  o  vereador  um  representante  dos  anseios  da  população,  venho  pelo  presente

documento indicar  ao Senhor Prefeito Municipal  de Roseira,  Jonas Polydoro,  que solicite ao

DSM a Reforma e pintura nos muros e grades de proteção do viaduto que faz a ligação entre os

Bairros Jardim Primavera e Barretinho”

Que deste  se  dê conhecimento  ao  Senhor Altamiro  Mendes de Andrade Filho,  Vice-

Prefeito.

JUSTIFICATIVA

Este é um justo e relevante pedido de moradores que utilizam este trajeto com freqüência.

O referido local, também serve como acesso à SP 62, pois muitos motoristas o utilizam

como possibilidade de chegar à cidade de Pindamonhangaba.  

Também vale  a  pena  lembrar,  que  muitas  vezes  o  local  serve  como  alternativa  para

motoristas  que  encontram congestionamento,  ou  acidente  na  Via  Dutra.  Portanto,  o  viaduto

estando reformado e pintado (muros e grade de proteção) poderá garantir mais segurança a todos

que por ali passarem. 

Tal medida é tão importante que, até mesmo, não seria nenhum absurdo pedir recursos ao

governador do Estado, para construir um novo e maior viaduto, pois os argumentos supracitados

são suficientes para defender a necessidade da obra.

Quero lembrar que estou reiterando este pedido, uma vez que já foi por mim apresentado.

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de novembro de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor da Indicação



INDICAÇÃO Nº 090/2015

“Limpeza e recolhimento de entulhos nas ruas das Chácaras do Bairro Pedro Leme.”

Sendo  o  vereador  um  representante  dos  anseios  da  população,  venho  pelo  presente

documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que determine ao

DSM – Departamento de Serviços Municipais, a Limpeza e recolhimento de entulhos nas ruas

das Chácaras do Bairro Pedro Leme.

JUSTIFICATIVA

Apresento este justo e relevante pedido dos moradores das ruas das chácaras, para as

devidas  providências,  uma  vez  que  se  trata  de  medida  importante  para  garantir  a  limpeza,

segurança, saúde e bem-estar dos moradores e dos visitantes que freqüentam e alugam chácaras

no referido bairro. 

Tal  medida  contribuirá  para  diminuir,  inclusive,  o  número  de  insetos  e  os  possíveis

animais peçonhentos nesta região da cidade.

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de novembro de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor da Indicação



INDICAÇÃO Nº 091/2015

Considerando  que  o  Prefeito  Municipal  Jonas  Polydoro  e  o  Vice  Prefeito  Altamiro

Mendes de Andrade Filho (Mineiro) tem feito o que podem para atender os anseios da nossa

população.

Considerando que  a  mina  d’água da Praça  Papa João Paulo II,  conforme relatos  dos

usuários,  vem apresentando variações tais  como: às vezes a água sai com pouca pressão,  há

diminuição do volume, ocorrendo também a interrupção total do fornecimento da mesma.

Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro,  e o

Exmo.  Senhor  Vice  Prefeito  Altamiro  Mendes  de  Andrade  Filho  (Mineiro),  a  realização  de

verificação do encanamento da citada mina d’água, para solução do problema.

Plenário Vereador João Caltabiano, 16 de novembro de 2015.

Vereador Joel Polydoro

Autor do Requerimento

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



INDICAÇÃO Nº 092/2015

Considerando que o vereador tem como atribuição fiscalizar e ajudar a Administração

Pública Municipal.

Considerando  que  um  dos  portões  do  cemitério  municipal  se  encontra  danificado

causando má impressão a quem passa pelo local, pois o mesmo durante o dia fica encostado no

muro, e a noite, nitidamente percebemos que não se encontra no trilho onde deveria estar.

Pelos considerandos, indico, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro para

que  junto  com  o  DSM  (Departamento  de  Serviços  Municipais),  providencie  os  reparos

necessários no referido portão.

Plenário Vereador João Caltabiano, 23 de novembro de 2015.

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 093/2015

Considerando que no Bairro Vila Roma, há um poste em frente ao nº87 na Rua Joaquim

Pereira Máximo que fica acendendo e apagando e os moradores da citada rua pedem atenção da

Administração.

Considerando como representante da nossa população, com o intuito de solucionar os

problemas que afetam nossa cidade. 

Solicito do Senhor Prefeito que na medida do possível atenda este justo pedido.

Plenário Vereador João Caltabiano, 23 de novembro de 2015.

Vereador Célio Francisco de Oliveira                 

Autor da Indicação

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira                       Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos



INDICAÇÃO Nº 094/2015

Considerando  que  é  dever  do  vereador  levar  ao  conhecimento  da  Administração

Municipal para providências, todos os problemas que afetam a população.

Considerando que a Avenida Savério Mario Ardito que liga o Jardim Primavera ao bairro

do Barretinho se encontra muito esburacada.

Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro para

que junto com o DSM, providencie operação tapa buraco no referido local.

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de Dezembro de 2015.

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 095/2015

Considerando que todos os pedidos da população devem ser levados ao conhecimento da

Administração Municipal para estudo e posterior providências.

Considerando que as ruas Benedito Marcelo e Benedito Mario de Paula no bairro de

Roseira Velha estão sendo recuperadas, onde fui procurado por moradores, para que assim que

concluído os serviços, sejam instaladas lombadas no local, pois mesmo antes da conclusão da

obra, os moradores estão preocupados pelo abuso de velocidade de alguns veículos.

Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro para

que providencie estudos no local acima citado para posterior instalação de lombadas.

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de Dezembro de 2015.

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 096/2015

Considerando  que  o  vereador,  como  representante  da  população,  deve  levar  ao

conhecimento da Administração Municipal todas as reivindicações por ela realizadas.

Considerando que a Rua Dino Bueno na região central da cidade é bastante movimentada

principalmente em determinados horários do dia.

Considerando  que  veículos  estacionam  dos  dois  lados  da  rua,  onde  constantemente

deparamos com transtornos ocasionados por tal fato, pois a mesma é muito estreita, inclusive

temos relatos de alguns acidentes.

Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro para

que junto ao setor competente realiza estudos na referida rua, para pintura amarela na guia de um

dos lados, proibindo assim que veículos estacionem dos dois lados.

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de Dezembro de 2015.

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 097/2015

Considerando  que  devemos  levar  ao  Executivo,  sugestões  que  visem  auxiliar  a

administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.

Indico  ao  Exmo.  Senhor  Prefeito  Municipal  Jonas  Polydoro,  para  que  dentro  das

possibilidades,  sejam colocadas 05 luminárias na Avenida Savério Mário Ardito, descendo o

viaduto do Jardim Primavera. É um pedido dos moradores do local.

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de dezembro de 2015.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Autor da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva Vereador Joel Polydoro

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



INDICAÇÃO Nº 098/2015

Considerando  que  devemos  levar  ao  Executivo,  sugestões  que  visem  auxiliar  a

administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.

Considerando que temos recebido muitas reclamações em todas as escolas e creches, pois

os parquinhos estão quebrados, necessitando de serviços de solda.

Indico  ao  Exmo.  Senhor  Prefeito  Municipal  Jonas  Polydoro,  para  que  dentro  das

possibilidades,  seja  contratado  um soldador,  para realizar  os  reparos  necessários  nos  citados

parquinhos.

É um pedido de mães de alunos.

 

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de dezembro de 2015.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Autor da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva Vereador Joel Polydoro

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



INDICAÇÃO Nº 099/2015

“Colocar fresa na Estrada Municipal Fazenda Boa Vista.”

Sendo  o  vereador  um  representante  dos  anseios  da  população,  venho  pelo  presente

documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que determine ao

DSM  –  Departamento  de  Serviços  Municipais,  a  colocação  de  fresa  na  Estrada  Municipal

Fazenda Boa Vista.

Justificativa

Este é um pedido de moradores da referida rua, que solicitam a manutenção e colocação

de fresa para melhorar as condições efetivas desta estrada.

Os buracos e excesso de pó atrapalham a qualidade de vida dos moradores deste local.

Portanto, o nivelamento da rua e a colocação de fresa contribuirão para melhorar o acesso das

pessoas às suas residências e, além disso, ajudarão na qualidade do ar, com a diminuição do pó, e

na segurança daqueles citadinos.

Ao aguardo de atendimento, meus agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de dezembro de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte

Autor da Indicação



INDICAÇÃO Nº 100/2015

Considerando que a função do vereador é levar ao conhecimento do Executivo Municipal

todos os pedidos dos munícipes para possível solução.

Venho pelo presente documento, indicar ao sr. Prefeito Municipal Jonas Polydoro, que

solicite ao D.S.M., a limpeza em alguns lugares no bairro do Pedro Leme.

Considerando que moradores do referido bairro estão cobrando a limpeza do córrego que

fica atrás da creche, P.S.F. e Escola Ana de Barros Sernigói, pois o rio se encontra com muito

entulho e com o mato muito alto.

Além da limpeza do córrego, sugiro também que se possível seja feita a limpeza no pátio

do Catis e também em frente ao P.S.F.

Que deste se dê conhecimento ao Sr. Vice Prefeito Altamiro Mendes de Andrade Filho.

Ao aguardo deste atendimento, nossos agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 07 de dezembro de 2015.

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 101/2015

Considerando  que  o  Prefeito  Municipal  Jonas  Polydoro  e  o  Vice-Prefeito  Altamiro

Mendes de Andrade Filho (Mineiro) tem feito o que podem para atender os anseios da nossa

população.

Considerando que  recebemos solicitações de moradores e verificamos a necessidade de

providências para garantir a segurança da população.

Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, e ao

Exmo. Senhor Vice-Prefeito Altamiro Mendes de Andrade Filho (Mineiro), a implantação de

lombada na rua Chiquinho Costa, do bairro do Pedro Leme, após estudo para verificação do local

mais adequado.

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de dezembro de 2015.

Vereador Joel Polydoro

Autor da Indicação

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



INDICAÇÃO Nº 102/2015

Considerando que o vereador tem como atribuição fiscalizar e ajudar a Administração

Pública Municipal.

Considerando que os serviços de recapeamento da Rodovia SP 62 foram realizadas pelo

Governo do Estado.

Considerando que após a obra, o volume de água das chuvas da Estrada Fazenda Boa

Vista no Bairro do Veloso, oriundas da referida rodovia vem assustando e causando transtornos

aos moradores do local.

Pelos considerandos, indico, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro para

através  do DSM (Departamento  de  Serviços  Municipais)  realize  estudos e  serviços  no local

supracitado,  evitando  assim  que  as  águas  das  chuvas  continuem  incomodando  a  vida  de

moradores daquela localidade.

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de dezembro de 2015.

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 103/2015

Considerando que todos os pedidos da população devem ser levados ao conhecimento da

Administração Municipal, para estudo e possível solução.

Considerando que a rua João Miguel no Bairro Pedro Leme estão sendo recuperados e os

moradores da Rua João Damasceno de Paula Santos, estão reivindicando recapeamento na rua

acima citada e para que se possível sejam instaladas lombadas no local.

Pois vale ressaltar que já são várias indicações que apresentei com este mesmo pedido.

Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para

que estude a possibilidade de estar instalando as lombadas na referida rua.

Sabendo do compromisso com nossos munícipes, nossos agradecimentos.

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de dezembro de 2015.

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 104/2015

Considerando  que  devemos  levar  ao  Executivo,  sugestões  que  visem  auxiliar  a

administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.

Indico  ao  Exmo.  Senhor  Prefeito  Municipal  Jonas  Polydoro,  para  que  dentro  das

possibilidades, seja feito o recapeamento de asfalto das duas ruas ao entorno da Praça Nossa

Senhora da Piedade. É um pedido dos moradores do local.

 

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de dezembro de 2015.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Autor da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva Vereador Joel Polydoro

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



INDICAÇÃO Nº 106/2015

Considerando  que  devemos  levar  ao  Executivo,  sugestões  que  visem  auxiliar  a

administração pública, proporcionando o bem-estar e segurança da população.

Considerando que, segundo reclamações de moradores locais, na altura do número 07 da

Rodovia  SP  62,  existe  uma  árvore  necessitando  de  poda,  visto  que  quando  passam por  lá

caminhões do tipo “baú”, os mesmos se chocam com os galhos da árvore, causando incômodo

aos moradores locais, que muitas vezes nem conseguem dormir.

Pelos considerandos, indico ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Jonas Polydoro, para

que  dentro  das  possibilidades,  seja  realizada  a  poda  da  árvore  mencionada  anteriormente.

Solicitamos também que se possível, seja realizada uma verificação em todo o nosso município,

para que também seja executado o citado serviço nas demais árvores que necessitam do mesmo.

Plenário vereador João Caltabiano, 14 de dezembro de 2015.

Vereador Benedito Moreira Gonçalves

Autor da Indicação

Vereador Isaias Eleutério da Silva Vereador Joel Polydoro

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres


