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1) Indico a recuperação e recolocação dos paralelepípedos no entroncamento da Rua 

Washington Luis com a Rua Francisco Teodoro, na Praça dos Expedicionários, Centro, 

que se encontram soltos, podendo ocasionar sérios acidentes.  

2) Indico a retirada da mureta existente entre o poste e a faixa de pedestres defronte do 

nº 06 da Praça Raul Chaves (Farmácia), Centro, que acaba atrapalhando o fluxo de 

pessoas que atravessam em direção a sua calçada. 

3) Indico a troca da lâmpada de sinalização de alerta à aviação localizada na torre da 

Jacareí Digital do Jardim São Gabriel, no Distrito de São Silvestre. A lâmpada está 

queimada e, pela sua altura, coloca em risco de acidente o tráfego aéreo que por lá 

venha a passar. 

4) Indico a intensificação da fiscalização para coibir o derrame de santinhos nas vias 

públicas, tendo em vista a proximidade das eleições. A adoção de tal medida é no 

sentido de atender a LEI COMPLEMENTAR Nº 079, de 29/11/2013 – (Edgard Sasaki e 

Edinho Guedes) que alterou a Lei Complementar nº 068/2008, que dispõe sobre o 

Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, no Capítulo referente à 

publicidade (Publicidade Eleitoral).  

5) Indico a realização de “Operação Tapa Buracos” na extensão da Rua Benedito Antônio 

Bueno, no Jardim Paulistano, pois a referida via se encontra com vários buracos. 

6) Indico a elaboração de um estudo técnico visando à realização de desvio, através de 

canaletas, das águas pluviais que descem em forma de enxurrada, em dias de chuva, 

nas escadarias do Jardim São Gabriel, no Distrito de São Silvestre. 

7) Indico a manutenção, limpeza e conservação geral das escadarias do Jardim São 

Gabriel, no Distrito de São Silvestre. 

8) Indico a elaboração de um estudo técnico visando à instalação de corrimões e de um 

sistema de iluminação nas escadarias do Jardim São Gabriel, no Distrito de São Silvestre. 

9) Indico o nivelamento da tampa de inspeção localizada próximo ao número 179 da Rua 

Luiz Simon, no Centro, que, devido ao seu rebaixamento, poderá ocasionar acidentes 

tanto aos pedestres quanto aos veículos que por ali trafegam. 
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