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DESPACHO:
Proceda-se de conformidade com a Petição

Protocolo N.o
Data da Entrada: 17 de maio de 2019.
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Indico Casa ouvido o Soberano plenário que seja oficiado ao Exmo. Senhor Luiz
Antônio Peres, Prefeito Municipal, solicitação:
á

.:. Colocação de placas de sinalização nas vias de nossa cidade;
.:.

Pintura da estrutura metálica da Terminal Rodoviários que está sendo corroído pela
ferrugem, bem como, a construção de rampa de acesso para cadeirantes;

.:.

Iluminação do Centro de Lazer Paulo Jorge, a existente está precária deixando o local
muito escuro no período noturno, impossibilitando os munícipes de praticarem atividades
fisicas;

.:.

Manutenção
desabamento

.:.

Construção de lombada na Rua Etelvina Bueno, jardim Renascer, pois os moradores tem
reclamado que os motoristas têm utilizado desta via em alta velocidade podendo ocorrer
sérios acidentes;

.:.

Manutenção do telhado de campo de bocha do Centro de Lazer, pois várias telhas foram
arrancadas pelas chuvas e precisam ser repostas;

da estrutura da entrada da cocheira que está
conforme segue fotos anexa;

correndo o risco de

.:. Termino das obras da Rua das Coladeiras que foi iniciada há vários meses e está sem
conclusão, causando sérios transtornos aos moradores desta via;
Justificativa: Todas as benfeitorias, acima solicitadas, vêm de encontro ao pedido de vários
munícipes.

Plenário "Dr. João Bravo Caldeira", 20 de maio de 2019.
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Indico Casa ouvido o Soberano plenário que seja oficiado ao Exmo. Senhor
Luiz Antônio Peres, Prefeito Municipal, solicitação:
á

- Limpeza do terreno onde havia a fábricas de bloquetes junto ao Jardim renascer;
- reparos na valetas que fora construídas para escoamento de água das chuvas junto á
Rua Etelvina Bueno de Oliveira, no Jardim Renascer;
- Manutenção no campo do Jardim Renascer como: pintura, colocação de redes e areia;
- Manutenção dos bloquetes da Avenida Gerson Pereira de Souza, no jardim Renascer;
- Operação tapa buracos na Avenida Francisco Gomes, bem como, construção de
calçada no ponto de circular;
- Limpeza geral das Praças e terrenos no bairro Santo Antônio e manutenção do buraco
que está jorrando esgoto de frente á Casa Sra. Márcia;

Justificativa: Todas as benfeitorias, acima solicitadas, vêm de encontro ao
pedido de vários munícipes.
Plenário "Dr. João Bravo Caldeira", 06 de maio de 2019.
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