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1-) Indicamos que sejam tomadas providências cabíveis visando o recapeamento 
das ruas do bairro Jardim Paraíba, em atendimento à solicitação dos munícipes que 
reclamam da má conservação do leito carroçável. 

2-) Indicamos que sejam tomadas providências cabíveis visando o asfaltamento, por 
meio da Patrulha do Asfalto, na Estrada do Porto Velho, no bairro Jardim Panorama, 
em atendimento às constantes reclamações dos munícipes quanto à má 
conservação do leito carroçável, da poeira, ocasionando problemas respiratórios e 
da distância a ser percorrida até o ponto de ônibus. 

3-) Indicamos que sejam incluídos os bairros Jardim Paraíba e Jardim São José na 
programação do “Bairro em Ação”, em atendimento aos pedidos dos moradores que 
solicitam várias melhorias para os bairros desde infraestrutura à limpeza pública.  

4-) Indicamos que sejam tomadas providências cabíveis visando a substituição das 
placas denominativas das ruas contendo o CEP no bairro Jardim Santa Marina, em 
atendimento à solicitação dos moradores, que reclamam que as placas  deterioraram 
com o tempo, impossibilitando a sua visualização.  

5-) Indicamos melhorar o escoamento de água na Rua José Carlos Lamanna no 
bairro Parque Meia Lua (Madervale), em atendimento à solicitação dos moradores. 

6-) Indicamos a retirada de árvores secas na Av das Letras, no Bairro Vila Branca 
bem como proceder à sua substituição, em atendimento à solicitação dos 
moradores, que reclamam dos galhos secos que caem com frequência sobre os 
pedestres 
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