
( x ) Indicação
I

Protocolo nO:17067
Em: 23/01/2017 - 08:22:24

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicita ao Executivo os trabalhos de
cascalhamento, compactação, capina e colocação de Tubos"

,
i"patrolamento,

na Rua Lajeado

o Vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que após lido e aprovado em plenário
seja enviado ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente os t~abalhos de
"patrolamento, cascalhamento, compactação e colocação de Tubos" na Rua Lajeadlo no Bairro -
Fey,

Justificativa: A rua acima citada encontra-se intransitável, com grade alagamentos das chuvas
fluviais, buracos de grande proporções com lama, aspecto de abandono, com mato tomando conta
das calçadas, proliferação de insetos, comunidade solicita uma solução imediata, tendo em vista a
quantidade de solicitações já feita aos órgãos responsáveis.

Sala Antõnio Libório Bervian, em 23/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:1706,6
Em: 23/01/2017 - 08:21 :54

i
EMENTA: Solicita ao Executivo os trabalhos de Patrolamento, C~scalhamento
e colocação de Bueiros na Rua São Vicente de Paulo, no final de linha.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em
plenário, seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente para que realize
os trabalho de Patrolamento, Cascalhamento e colocação de Bueiros na Rua São Vicente de Paulo
no, final de linha.

Justificativa: A rua acima citada encontra se com este trecho com grandes buracos, mato tomando
conta das calçadas, moradores solicitam mais atenção de seus governantes em relação a
manutenção desta solicitação para o bem estar e nossa comunidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Requerimento de Pesar

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17065
Em: 23/01/2017 - 08:20:49

, ,

EMENTA: Seja enviado ofício com os mais sinceros votos de prpfundo pesar
aos familiares do Senhor Paulo Edson Martins Carbone. :

I
I

I
O Vereador abaixo subscrito requer que depois de lido em plenário, e deferida na fornia regimental,
que seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiarés do Senhor
Paulo Edson Martins Carbone, ocorrido dia 20 do corrente aos 79 anos de Idade.

Neste momento de tristeza, queremos transmitir nossas profundas condolências a família, a quem
rendemos nossa solidariedade, carinho e respeito, rogando a Deus neste momento que traga
conforto aos corações enlutados com a perda deste ente querido.

A família enlutada do nossos mais sentidos pêsames pelo infausto ocorrido.
Sala Antônio Libório Bervian, em 23/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:1705,0
Em: 19/01/2017 .1~:03:59

EMENTA: Solicita ao Executivo o recolhimento de galhos secdsna Esquina
entre as Rua Tamandaré e 15 de Novembro.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado' em plenário.
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente o recolhimento de galhos
secos na Esquina entre as Rua Tamandaré e 15 de Novembro. '

Justificativa: A mais de 1 anos que vem ocorrendo o recolhimento, com grande proliferação de,

insetos, ratos, colocando em risco a saúde dos moradores que vem reivindicando e não tem sido
atendido pelos setores competentes.

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/01/2017,

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17049
Em: 19/01/2017 - 11 :03:43

EMENTA: Solicita ao Executivo os trabalhos de Patrolamento, cascalhamento,
compactação e capina na Rua Maria Amélia S. de Souza.

Sala Antônio Libório Bervian, eri119/01/2017.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Executivo, solicitando que o setor competente realize os trabalhos de
Patrolamento, cascalhamento compactação e capina na Rua Maria Amélia S. de Souza.

Justificava: A Rua acima citada encontrar-se intransitável, tanto para veículos como para
pedestres, com grandes buracos e tomada pelo mato, situação é insustentável para os moradores
que solicitam esta providencias com urgência.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 17048
Em: 19/01/2017 • 1,1:03:30

EMENTA: Solicita ao Executivo os trabalhos a limpeza da sanga que
desce na Rua Candinha até o Clube Aquático.

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/01/2017.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando que o setor competente realize
urgentemente, a limpeza da sanga que desce na Rua Candinha até o Clube Aquático.

Justificativa: Várias reclamações estão sendo feitas devido ao mau cheiro, (esgoto em céu aberto)
a quantidade de insetos e colocando em risco a saúde dos moradores das proximidades,
preservando o meio ambiente.

Objetiva, também, prevenir a situação da áreas de sanga , através da informação aos moradores e
do tratamento das margens, que poderão ser assumidos pela própria comunidade, em caráter

permanente.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDS

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo na: 17024
Em: 18/01/2017 - 1~:43:51

EMENTA: Solicita ao Executivo os trabalhos (melhorias) bem como,
patrolamento, cascalhamento e compactação na Rua Osmar Webber.

!,

O vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente os trabalhos de
patrolamento, cascalhamento, compactação, e a viabilidade de colocação da tubulação para
escoamento das aguas fluviais, em toda extensão da Rua Osmar Webber.

A Rua acima cita encontra-se intransitável, com grande buracos, tornando impossível trafego tanto
de veículos como dos pedestres que por ela circula, a comunidade pede providenciés pelo tempo
que a rua não recebe melhorias de qualquer natureza.

Sala Antônio Libório Bervian, em 18/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17023
Em: 18/01/2017 - 16:43:36

EMENTA: Solicita ao Executivo imediatos trabalhos de recuperação da Rua
João Clemente Elsing no Bairro Ouro Preto.

O vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente imediatos trabalhos de
recuperação da Rua João Clemente Elsing, no Bairro Ouro Preto, pois vários trec~os desta via
encontram-se intransitáveis, sendo de grande circulação de veículos, pedestre que levam seus
filhos a escola, transtorno para cadeirantes que frequentam a escola local.

Infelizmente ao longo desta administração nada foi feito para atender a reivindicação dos
moradores que já cansaram de solicitar ao executivo municipal que providencias fossem tomadas,
mesmo assim, cabe também a nós exigir que alguma coisa seja feita, afinal os moradores pagam
seus impostos e tem direito a ter ruas em boas condições.

Sala Antõnio Libório Bervian, erj118/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:1700,4
Em: 16/01/2017 . 16:04:55

EMENTA: Solicita ao Executivo trabalhos de capina, limpeza, restauração da
quadra esportiva, restauração da parada Ônibus, na Rua Germano B. Gnher.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente os trabalhqs de capina,
limpeza, restauração da quadra esportiva, restauração da parada Ônibus, na Rua Germano B.
Gnher.

A Rua citada o mato tomou conta da quadra esportiva, da parada de Ônibus a o próprio passeio
Publico, ficando intransitável para pedestres e colocando em risco as pessoas que praticam esporte
na quadra. I

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17002
Em: 1610112017 -15:42:41,

EMENTA: Solicita ao Executivo Melhorias no Beco da Rua Lucio de Brito,
patrolamento, compactação, limpeza de Bueiros (Mutirão de Capina).

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/01/2017.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente os I trabalhos de
patrolamento, cascalhamento, compactação, limpeza de Bueiros, recolhimento do lixo, galhos
secos no Beco da Rua Lucio de Brito. .

,
A rua acima cita encontra-se com aspecto de abandono, com esgoto as céu aberto, concentração
de lixo, proliferação de ratos, mosquitos, colocando em risco principalmente a saúde da
comunidade.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16990
Em: 1610112017 -14:39:46

EMENTA: Solicita ao Executivo a colocação de redutor de velocidade
"Quebra Mola" na Rua Germano B. Gnher.

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/01/2017.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente a colocação de redutor de
velocidade "Quebra Mola" na Rua Germano B. Gnehr, antes da da faixa de segurança e da

parada de Ônibus.

Veículos circulam em lata velocidade colocando em risco na comunidade que necessita de
deslocar ate a parada de Ônibus com suas famílias.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Indicação ( x )
Requerimento (

EMENTA: PINTURA FAIXA

Protocolo nO:16988
Em: 16/01/2017.1'4:12:25

Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a realização de melhorias consertos e
pinturas na Rua Ipiranga, com a Rua Padre Gusmão
Sr: Presidente
Srs: Vereadores

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o
Departamento Municipal de Trânsito providencie na Rua Ipiranga, com Padre Gusmão uma
sinalização Horizontal com pintura de Yellow Box, pois devido ao grande fiuxo de veículos acaba
trazendo perigo aos moradores. :
Os moradores pedem uma atenção especial e agradecem se forem atendidos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/01/2017.

CLAYTON PEREIRA
Vereador SDD

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/01/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 16986
Em: 16/01/2017 -1;4:11:52

EMENTA: Solicita ao Executivo os trabalhos de Capina e limpeza na Rua
Pedro Vargas, proximidades da Rua Marechal Deodoro.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovadq em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente os trabalhos de Capina e
limpeza na Rua Pedro Vargas, proximidades da Rua Marechal Deodoro.

A rua a cima citada encontra- se com grande concentração de mato, ocasionando a acumulo de
lixo, ratos e servindo como deposito para proliferação de mosquitos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/01/2017.
I

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:1698,5
Em: 16/01/2017 -13:53:40

EMENTA: Solicita ao Executivo para que determine o setor competente a
retirada de galhos secos na Rua Harry Bucholz no Bairro Planalto.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente recolhime~to de galhos
secos na Rua Harry Bucholz no Bairro Planalto.

Solicitação da comunidade.
Sala Antônio Libório Bervian, em 16/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Indicação ( x )
Requerimento (

EMENTA: Quebra Molas

Protocolo nO:16984
Em: 16/01/2017 -113:50:25

Solicitar ao Executivo com o setor competente que realize a pintura dos Quebra molas Rua
Ipiranga, entre a Rua Rio Branco e Av São Bento.

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente providencie a pintura dos Quebra Molas na Rua Ipiranga, entre a Rua: Rio Branco e
Av São Bento, não estando visíveis aos motoristas devido ao grande trânsito de veículos colocando
em risco os pedestres que por ali transitam. Os moradores pedem providências com urgência.

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/01/2017

Clayton Pereira
VEREADOR (SDD)

Sala Antônio Libório Bervian, e!m16/01/2017.



Clayton Pereira - SOO

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16983
Em: 16/01/2017 .1G:50:06

EMENTA: Solicita a Executivo melhorias tais como, patrolamento,
compactação e correção de nível na Rua Harry Bucholz no Bairrq Planalto.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente os trabalhos de
patrolamento, compactação na Rua Harry Bucholz no Bairro Planalto. '

A Rua acima citada encontra-se com grande quantidade de buracos, e desníveis, dificultando a
circulação de veículos e pedestres. i

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo na: 16982
Em: 16/01/2017 . 11 :37:58

EMENTA: Solicitação ao Executivo serviços de patrolamento, ca,scalhamento,
compactação e canalização da Rua Barão de Cotegipe.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado, em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente os trabalhos de
patrolamento, cascalhamento, compactação e canalização da Rua Barão de Cotegipe.

A Rua acima citada encontra-se com grande quantidade de buracos, valas e desníveiS, dificultando
a circulação de veículos e pedestres,

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/01/2017,

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



.,---------

(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16974
Em: 16/01/2017 - 10:24:24

EMENTA: Solicita ao Executivo os Trabalhos de melhorias na Rua José
Domingos Piva.

o Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental após lido e aprovado em, plenário seja
enviado oficio ao Executivo, para que determine ao setor competente reparos na Rua José
Domingos Piva frente ao numero 82.

Justificativa: A rua acima citada encontra-se com grande vala e desnivelamento em frente a
residência numero 82, em consequência da falta de escoamento das aguas fluviais, tornando
intransitável a comunidade que por ela circula.

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16971
Em: 16101/2017 .10:23:07,

EMENTA: Solicita ao Executivo melhorias na Rua Alfredo Gobbi de Oliveira.
I

O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental qua após lido e aprovado em plenário seja
enviado oficio ao ao executivo para que determine ao setor competente com urgência a colocação
de tubulação e patrolamento e compactação da Rua Alfredo Gobbi de Oliveira.

Justificativa: Constatado a falta da tubulação para o escoamento das aguas principalmente nos
dias de chuvas, esta ação vem criando valas na rua, obstruindo a circulação ~e veículos e
ocasionando danos aos moradores da rua acima citada, fotos em anexo.

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16967
Em: 16/01/2017 - 08:51:47

EMENTA: Solicitação ao Executivo do recolhimento de Galhos secos na Rua,
Pedro Vargas Frente, ao numero 1304.

o Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja
enviado ao Executivo para que determine ao setor competente o recolhimento de galhos secos na
Rua Pedro Vargas frente ao numero 1304, foto em anexo. ;

Solicitação da Comunidade.
Sala Antônio Libório Bervian, em 16/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

I

Protocolo nO:1696'5
Em: 1610112017 - 08:31 :01

EMENTA: Solicitação ao Executivo do recolhimento de Galhos secos na Rua
Barão de Cotegipe.

o Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido e aprovado em,plenário seja
enviado ao Executivo para que determine ao setor competente o recolhimento de galhos secos na
Rua Barão de Cotegipe, esquina com rua Marechal Hermes, foto em anexo.

Solicitação da Comunidade.
Sala Antônio Libório Bervian, em 16/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16950
Em: 12/01/2017 .13:37:53

EMENTA: Solicita desobstrução das" Bocas de Lobo" em toda a extensão da
Rua Liborio Berwian .

o vereador solicita na forma regimental qua após lido e aprovado em plenário, seja énviado ofício
ao Executivo Municipal para solicitar ao setor competente a desobstrução das" Bocas de Lobo"
em toda a extensão da Rua Liborio Berwian .

Justificava: Solicitação esta feita pela comunidade em consequência que dias de chuvas ocorre
grandes alagamentos pela falta de manutenção dos bueiros, que não estão sendo feitas pelo Poder
competente a anos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16949
Em: 12/01/2017.13:37:37

EMENTA: Solicita colocação de um redutor e velocidade "Quebra Mola" na
Rua Monte Alegre.

o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja
enviado oficio ao Executivo solicitando ao setor competente a colocação de um i redutor de
velocidade "Quebra Molas" na Rua Monte Alegre, frente ao numero 173. '

Justificava: Os motoristas que circulam na via acima citada, não respeitam a faixa de pedestre e
cruzam em velocidades acima permitidas em lei, colocando em risco os pedestres que por elas
circulam, porque somos sabedores que uma área residencial e comercial de grande trafegabilidade
da comunidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16907
Em: 0910112017 -17:37:12

EMENTA: Solicitação providencias legais ao terreno baldio na Rua João
Pessoa frente ao numero,31.

o Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido e aprovado errt plenário seja
enviado oficio ao Executivo solicitado ao setor competente providencias referente ao terreno baldio
localizado na Rua João Pessoa frente ao 31solitação esta que vem ocorrendo pelos moradores
pela quantidade de lixo, mato e a proliferação de animais como ratos, barata etc ...

Estamos em plena campanha contra os mosquito Aedes Aegypti, pela transmissão de varias
doenças e assim solicitamos esta fiscalização para que medidas sejam tomadas que não tragam
mais transtorno a população.

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16903
Em: 09/01/2017 - 1,6:56:49

EMENTA: Melhorias relacionada a Sinalizaçâo
brigada militar e demais istituiçâo

Iindicativas para hospital

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/0112017.

Seja estudado a possibilidade de colocar placas indicativas orientando as pessoas qJe vem para o
nosso municipio como ambulancias e viaturas

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16901
Em: 09/01/2017 - 116:56:18

EMENTA: Sugestão de ciclovia ao Executivo Municipal, Departamento de
Trânsito e Conselho Municipal de Trânsito.

o Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após deferido em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo Municipal para que em contato com o Departamento de Trânsito e o
Conselho Municipal de Trânsito seja estudada a viabilidade de utilizar o espaço de estacionamento
de veículos na Av. Flores da Cunha, no sentido Centro/Estação Rodoviária para uma ciclovia no
horário entre as 19 e 24 horas, durante todos os dias da semana, proibindo-se então o
estacionamento de veículos neste horário. Sugiro inclusive que seja pintada a pista em outro tom
de tinta, dividindo-se o espaço ao meio com flechas indicativas do sentido a ser percorrido para que
os ciclistas possam ir e vir utilizando o mesmo espaço com maior segurança.
Entendo que como os custos para a efetivação de uma ciclovia são bastante alto~, poderíamos
temporariamente utilizar este espaço, visto que não prejudica o comercio local uma vez que a faixa
para ciclovia ficaria disponível após o final de expediente das lojas e demais estabelecimentos
comerciais.

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/01/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16901
Em: 0910112017 • 1:6:56:18

EMENTA: Sugestão de ciclovia ao Executivo Municipal, Dep~rtamento de
Trãnsito e Conselho Municipal de Trânsito.

o Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após deferido em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo Municipal para que em contato com o Departamento dei Trânsito e o
Conselho Municipal de Trânsito seja estudada a viabilidade de utilizar o espaço de estacionamento
de veículos na Av. Flores da Cunha, no sentido Centro/Estação Rodoviária para unia ciclovia no
horário entre as 19 e 24 horas, durante todos os dias da semana, proibindo-se então o
estacionamento de veículos neste horário. Sugiro inclusive que seja pintada a pista em outro tom
de tinta, dividindo-se o espaço ao meio com flechas indicativas do sentido a ser percorhdo para que
os ciclistas possam ir e vir utilizando o mesmo espaço com maior segurança.
Entendo que como os custos para a efetivação de uma ciclovia são bastante altos: poderíamos
temporariamente utilizar este espaço, visto que não prejudica o comercio local uma vez que a faixa
para ciclovia ficaria dispon ível após o final de expediente das lojas e demais esta~elecimentos
comerciais.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 09/0112017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



I
!

( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Melhorias Paradas de Ônibus

Protocolo nO:16900
Em: 09/01/2017 -116:55:55

I

Sala Antônio Libório Bervian, e~ 09/01/2017.

.1

Solicita que seja feito com urgência a limpeza das paradas de ônibus, devido ao grande numero de
pessoas que utilizam as referidas paradas

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16899
Em: 09/01/2017 - 1,6:55:26

EMENTA: Melhorias na Rua Dinarte da Costa

Arrumar buraco no passeio publico na Rua Dinarte da Costa, pois o mesmo oferece perigo para as
pessoas que ali trafegam

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/01/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16898
Em: 09/01/2017 . 1'6:54:50

EMENTA: Solicitação ao Departamento de Trânsito

Seja estudado a possibilidade de sincronizar as sinaleiras da Av Flores da Cunha, e a partir das
23:00 horas, sejam desligadas e colocadas em sinal de alerta

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/01/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:1689~
Em: 09/01/2017 . 16:31 :08

EMENTA: Solicitam melhorias na Rua Minas Gerais.

Os vereadores abaixo assinado solicita na forma regimental qua após lido e aprovado em plenário
seja enviado ofício ao Executivo solicitando ao setor competente os trabalhos de patrolamento,
cascalhamento, compactação e limpeza de bueiros em toda extensão da Rua Minas Gerais.

Justificativa: A Rua acima citada encontra-se intransitável, tanto para veículoS como para
pedestres, desnivelada, concentração de grandes buracos, colocando em risco a corttunidade que
necessita circular.

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Janete Ross de Oliveira - PSB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16895
Em: 09/01/2017 -15:57:39

I

EMENTA: Solicitação de Melhorias "Canalização" na Rua Ernesto Keller.

o Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, após lido e aprovado em plenário seja
enviado ofício ao Executivo solicitando para que determine ao setor competente com urgência os
trabalhos de abertura das valas e estudos para colocação das Tubulação na Rua Ernesto Keller
frente ao numero 235 Bairro São Jorge.

Justificativa: Dias de chuvas a residência acima citada fica totalmente inundada, pelo exposto da
falta de valas para escoamento das aguas, colocando em risco os moradores e demais comunidade
aproximas, já vários pedidos foram solicitados aos órgãos competentes.

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo na: 16844
Em: 05/01/2017 - 15:34:46

EMENTA: Solicita melhorias na rua Emília Simon.

o vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental que após lido e aprovado em ,plenário seja
enviado ofício ao Executivo, solicitando ao setor competente os trabalhos de limpeza em toda
extensão da rua Emília Simon, tais como: capina, limpeza de boeiros e pintura.

Solicitação da comunidade.
Sala Antônio Libório Bervian, em 05/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:168~2
Em: 0510112017 - 15:33:25

,

EMENTA: Solicita melhorias urgentes sobre escoamento das a:guas da Rua
Assis Brasil ao Beco Lateral, devido inundações em dias de chuvas.

o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental após lido e aprovado em plenário seja
enviado ofício ao Executivo para que determine ao setor competente medidas de contenção, tais
como colocação de tubulação, e demais melhorias para evitar o alagamento que ocorre direto ao
Beco Lateral junto a Rua Assis Brasil.

Onde encontra-se diversas moradias, a quais fica intransitável tanto para veículo's como para
pedestres pela grande quantidade de inundação de aguas ocorrida dias de chuvas, solicitação da

comunidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16841
Em: 05/01/2017 .15:32:17

EMENTA: Solicita melhorias na Rua Jornalista Edemar Ruwer.

o Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido aprovado em'plenário seja
enviado oficio ao Executivo para que determine ao setor competente, trabalhos pata concluir a
colocação de tubos e tapar o buraco gigantesco na Rua Jornalista Edemar Ruwer, à frente da
residência nO368, Bairro Ouro Preto, foto em anexo.

Os tubos estão a mais de um ano no local para ser colocadas, e nada até agora foi feito para
reconstruir a tubulação e o fechamento da cratera que originou pelo descaso das nossas
autoridade como mostra a foto em anexo, a comunidade quer uma solução para este, descaso que
vem prolongando.

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:168115
Em: 02/01/2017 . 16:50:50

EMENTA: Solicitando ao Executivo retirada de galhos secos na Rua Augusto
Keller.

I I

o Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que apos lido e aprovado em 'plenário seja
enviado oficio ao Executivo solicitando ao setor competente a retirada de galhos seco;; na esquina
entres as Ruas Augusto Keller e Dona Julia, tendo como referencia antiga Cabana.

Solicitação da comunidade.
Sala Antônio Libório Bervian, em 02/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:1681'2
Em: 02/01/2017 - 1~:35:30

EMENTA: Solicitação de melhorias na Rua Rio Pardo no Bairro Fey.

\

o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que apos lido e aprovado em ,plenário seja
enviado ao Executivo para que determine ao setor competente os trabalhos de patrolamento,
cascalhamento, compactação e limpeza de bueiros em toda a extensão da Rua Rio Pardo no
Bairro Fey.

A rua acima citada encontra-se intranstornável, tanto para veículos como para pedestres,
principalmente dias de chuva colocando em risco a própria comunidade com grande àlagamentos,
solicitação da comunidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 02/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
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Protocolo nO:16810'
Em: 02/01/2017 -16:~8:32

Clayton Pereira - SDD

EMENTA: Melhoria na Avenida São Bento entre a Rua Monte Alegre até o
Supermercado Costa.

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

o veraodor abaixo assinado solicita na forma regimental que após deferida em plel;lário seja
encaminhado oficio ao Poder Executivo Municipal solicitando que determine ao setor cqmpetente
efetuado Melhoria na Avenida São Bento entre a Rua Monte Alegre até o Supermercado Costa.

Sala Antônio Libório Bervian, em 02/01/2017.

( X ) Indicação
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I Srs. Vereadores:
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( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16808
Em: 02/01/2017 -16:13:35

EMENTA: Fechamento de buraco na emenda do asfalto com o calçamento na
Rua Marechal Hermes esquina com a Padre Gusmão.

o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após deferida em plenário seja
encaminhado oficio ao Poder Executivo Municipal solicitando que determine ao setor competente o
fechamento do buraco na emenda do asfalto com o calçamento na Rua Marechal Hermes esquina
com a Padre Gusmão. Conforme solicitação dos moradores do local.

Sala Antônio Libório Bervian, 'em 02/01/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
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