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1) Reitero a Indicação de nº 1396, de 03/09/2014, que solicita intercessão junto a 

EDP - BANDEIRANTE ENERGIA S/A para que se proceda um estudo técnico 

visando melhorar iluminação através da instalação de uma luminária que falta 

em um dos seus postes na Rua Manoel Viriato Baima Filho, no Veraneio Ijal, 

cujo objetivo é o de fornecer maior segurança aos moradores daquela 

localidade. 

2) Indico a retirada de uma sequência de canos de 4’’ colocados juntos à calçada 

como instrumento de proteção do muro na Rua Eng.º Flávio da Silva Freitas, a 

partir do nº 510 até a lombada localizada na porta da EMEF do Bairro Igarapés. 

As crianças, quando se dirigem ou retornam desta escola, estão usando estes 

canos como instrumentos de brincadeiras, o que pode causar sérios acidentes. 

3) Reitero a Indicação de nº 1501, de 17/09/2014, que solicita a realização de 

uma “Operação Tapa Buracos” defronte da Igreja Nossa Senhora Aparecida, 

no entroncamento da Avenida Major Acácio Ferreira com a Avenida Santos 

Dumont, no Jardim Liberdade. 

4) Indico a realização de “Operação Arranca Toco” em um resto de árvore que se 

encontra na calçada da margem do Rio Paraíba, defronte da Escola Objetivo, 

na Avenida Major Acácio Ferreira, no Centro. 

5) Indico a revitalização da calçada da Avenida Major Acácio Ferreira, no trecho 

compreendido entre a estação elevatória do SAAE até a altura da cabeceira da 

Ponte Nossa Senhora da Conceição (Ponte do São João). 

6) Indico a substituição de uma árvore localizada na calçada da margem do rio da 

Avenida Major Acácio Ferreira, defronte da grade da Secretaria de Esporte, 

que se encontra com seu caule oco e, por ocasião de um vento mais forte, esta 

poderá vir a cair e causar algum tipo de acidente com veículos ou mesmo 

algum pedestre que por lá esteja passando. 
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7) Indico a realização de limpeza e capina do terreno situado ao lado do nº 655 da 

Rua Rafael José Ribeiro, no Bairro Bandeira Branca I, inclusive com a 

colocação de uma placa no local informando que é proibido jogar lixo, conforme 

determina a lei. 
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