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1) Indico a elaboração de um cronograma de decoração e de incentivo aos 

consumidores do comércio nas datas comemorativas. Trata-se de pedido deste 

Vereador e dos comerciantes de nossa cidade, que sentem muito pela grande queda do 

comércio em geral, principalmente no Centro. Para tanto, sugerimos a elaboração de um 

cronograma com enfoque em datas como: Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, 

Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal. 

2) Indico a poda de uma árvore conforme solicitação registrada no Atende Bem da 

Prefeitura em janeiro de 2012, sob protocolo nº 0000001145-2012. Trata-se de um 

pedido do morador Edesio Silva, apresentado por intermédio deste Vereador. Ocorre 

que a árvore está com a copa muito alta, colocando em risco a rede elétrica. Em dias 

chuvosos e com ventos, os galhos ameaçam cair na residência e em munícipes. Assim, 

pedimos pelo atendimento da solicitação com URGÊNCIA, pois o morador já aguarda 

por uma solução há mais de dois anos. 

3) Indico a realização de manutenção na praça localizada na Avenida Moriaki Ueno, 

ao lado do nº 1120, no Bairro Cidade Jardim. Trata-se de pedido da Sra. Fernanda 

Miguel e dos moradores locais, apresentado por meio deste Vereador. O mato está alto 

e a praça está sem iluminação, favorecendo a presença de usuários de drogas. Os 

moradores temem por sua segurança, pois se trata de um local onde as crianças 

brincam e  idosos descansam. 

4) Indico a tomada de providências com relação ao pedido descrito abaixo com 

relação à remoção de terra de um terreno situado na Rua Vinte e Quatro, fundos do 

imóvel de número 194, Bairro Imperial. Trata-se de pedido do Sr. Jose Márcio da Cruz 

(tel. 98820 2497/ 3953 2227), morador do bairro, apresentado por intermédio deste 

Vereador. O solicitante pede que a Prefeitura faça a terraplanagem no terreno, para 

posteriormente construir um muro de arrimo; o barranco corre risco de desabar 

colocando em risco a vida desta família. 

5) Indico que seja notificado o proprietário do terreno baldio localizado na Avenida 

Moriaki Ueno, em frente ao nº 1120, no Bairro Cidade Jardim, para que sejam tomadas 

as providências com vistas à limpeza e fechamento de terreno. Trata-se de pedido da 
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Sra. Fernanda Miguel e dos moradores locais, apresentado por meio deste Vereador. O 

mato está alto e há acúmulo de entulhos, favorecendo o aparecimento de animais 

peçonhentos, colocando em risco a saúde da população local. Os moradores também 

solicitam o fechamento do terreno, pois o mesmo vem sendo utilizado por usuários de 

drogas.  

6) Indico a realização de motonivelamento e cascalhamento na estrada que sai do 

Bairro Remedinho, precisamente na segunda entrada (Eucaliptos) da Estrada Parateí de 

Baixo. Trata-se de pedido do Sr.  Vicente e dos demais moradores do bairro, 

apresentado por intermédio deste Vereador. A estrada não possui asfalto e está tomada 

por bambus, dificultando a passagem do ônibus escolar, prejudicando os munícipes, 

dentre os quais, pais que precisam levar as crianças aos médicos e idosos. Além disso, 

os taxistas não aceitam fazer corrida para esta região, devido à precariedade da 

estrada. 

7) Indico a instalação de lombada eletrônica, placas de sinalização e sinalização de 

solo em toda a extensão da Rua Conselheiro Antonio Prado, no Parque Itamarati. Trata-

se de um pedido deste Vereador e do Senhor Pastor Daniel Jose da Costa, responsável 

pela Igreja Assembleia de Deus Madureira, localizada na citada via, em frente ao nº 543, 

local que necessita de mais segurança. Solicitam com urgência a implantação do 

equipamento, de placas de sinalização de velocidade e de sinalização de solo em toda a 

via. O cenário está muito complicado e a movimentação de carros e de pessoas nas 

imediações é intensa nos horários em que ocorrem os cultos. Motoristas não respeitam 

o limite de velocidade e constantemente vêm ocorrendo diversos acidentes. 

8) Indico a realização de manutenção no asfalto na Rua Chaquib Sleimam Ahmed, em 

frente à Embalex, nº 79, ao lado do Mercado Municipal, no Centro. Trata-se de pedido 

dos motoristas de ônibus, demais motoristas, comerciantes e pessoas que transitam por 

essa região, apresentado por intermédio desse Vereador. Há um buraco no referido 

endereço que vem incomodando a todos. Os condutores de veículos, ao fazerem a 

curva para  se aproximarem do ponto de ônibus, se deparam com o buraco, não 

havendo tempo para desviarem, sendo inevitável o impacto. Os pedestres pisam em 

falso e acabam caindo, principalmente idosos.  
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9) Indico a implantação de iluminação e manutenção dos bancos da Praça Quatro 

Palmeiras, localizada no final da Avenida Moriaki Ueno, ao lado do nº 1.382, no Bairro 

Balneário Paraíba. Trata-se de pedido da Sra. Fernanda Helena e dos demais 

moradores do entorno, apresentado por intermédio deste Vereador. Os solicitantes 

explicam que a falta de segurança neste local é decorrente da falta de iluminação. Os 

estudantes e pessoas que vêm do trabalho se sentem inseguros ao transitar por esta 

praça, pois a mesma localiza-se em região de pouco movimento. “Quem mais transita 

por aqui somos nós moradores do entorno e prestadores de serviços”, alegam os 

moradores, solicitando também a manutenção dos bancos. 

––––– NÃO HOUVE MAIS INDICAÇÕES DO VEREADOR PARA A S.O. DE 22/10/2014 ––––– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


