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1) Indico a tomada de providências cabíveis visando à instalação de um abrigo 

completo de ponto de ônibus no Km 09, Estrada Biagino Chieffi, via que dá acesso 

ao Bairro Pagador Andrade (Região Norte). Esclarecemos que o pedido é feito em 

nome dos munícipes, trabalhadores e estudantes daquela região que utilizam o local 

que tem um grande fluxo de pessoas, sendo os horários de “pico” às 6h, 17h e 18h. 

A solicitação é feita para que as pessoas possam esperar pelo transporte coletivo de 

uma maneira mais confortável, abrigando-se do sol e da chuva. Segue foto. 

2) Indico a tomada de providências cabíveis visando estudo do asfaltamento da 

Avenida Vale do Paraíba, localizada no Bairro Parque Santo Antônio. Esclarecemos 

que a seguinte solicitação é feita em nome dos moradores locais, pois a citada via 

de acesso ao bairro foi feita com paralelepípedos afundados ou mal assentados no 

solo que não vem atendendo às necessidades da população de maneira adequada, 

fazendo com que os motoristas fiquem sujeitos a muitas trepidações e solavancos, o 

que é desagradável e prejudicial para os veículos. Segue foto. 

––––– NÃO HOUVE MAIS INDICAÇÕES DO VEREADOR PARA A S.O. DE 22/10/2014 ––––– 
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Indicação (Relatório 1841/14) – Vereador José Francisco – item “1” 

 

 

Indicação (Relatório 1841/14) – Vereador José Francisco – item “2” 

 


