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1) Indico a tomada de providências visando ao desentupimento da tubulação de 

esgoto localizada na Estrada Velha Igaratá, próximos a 200 metros da entrada do 

Bairro 1º Maio. 

2) Indico a tomada de providências visando ao nivelamento da tampa de ferro 

localizada na esquina entre as ruas: Luiz Simon, Osmar S. Racy e Dr. Lúcio Malta. 

3) Indico a realização de “Operação Tapa Buracos” na extensão da Rua João Pereira 

de Freitas, no Jardim Nova Esperança, pois a via encontra-se com vários buracos. 

4) Indico a retirada da areia acumulada pelas águas das chuvas na Estrada Municipal 

Edson Loesch de Freitas, nas proximidades do Jardim Pedramar, pois a situação 

tem causado muitos acidentes envolvendo motociclistas e ciclistas. 

5) Indico a realização de melhorias no sistema de iluminação da Avenida Getúlio 

Vargas, próximo à rotatória de entrada para a Rodovia Presidente Dutra, de forma 

a promover maior segurança a quem por ela trafega. 

6) Indico a realização de estudo técnico visando à instalação de ponto de ônibus nas 

proximidades de rotatória, para atender aos moradores do Villa Branca que 

retornam de seus trabalhos através dos ônibus fretados das fábricas. 

7) Indico a realização de estudo técnico visando à instalação de um sistema de 

iluminação no ponto de ônibus situado na Avenida Davi Lino, defronte ao Parque 

da Cidade. O objetivo é oferecer maior segurança aos usuários que 

constantemente vem sendo assaltados nas proximidades. 
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