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1) Indico a realização de “Operação tapa buracos” defronte do nº 252 da Rua Leopoldo 

Leite, no Bairro Cassununga. 

2) Indico a implantação de uma faixa para travessia de pedestres no semáforo existente no 

encontro da Avenida São João com a Rua Otaviano Câmara, para garantir mais segurança 

aos transeuntes. 

3) Indico a tomada de providências com vistas a aumentar a largura da calçada existente 

no lado de acesso à Rua Otaviano Câmara, na esquina com a Avenida São João.  

4) Indico a substituição de uma árvore existente defronte do nº 07 da Rua Santa Maria, no 

Jardim Didinha.  

5) Indico a alteração do sentido do trânsito da Rua São Lucas, deixando como mão única 

qualquer um dos dois sentidos, pois, por se tratar de uma via estreita em relação às demais, 

tem ocasionado certos transtornos em determinados horários, quando os veículos se 

encontram, colocando, inclusive, a segurança de crianças em risco. 

6) Reitero a Indicação nº 0907 – D, apresentada na Sessão Ordinária de 04/06/2014, em 

que é solicitada a substituição de 02 (duas) árvores de grande porte na calçada da caixa 

d’água da Avenida Oliveira Viana, no Jardim Nova Esperança. 

7) Reitero a Indicação nº 0907 – E, apresentada na Sessão Ordinária de 04/06/2014, em 

que é solicitado o conserto do alambrado de proteção da caixa d’água da Avenida Oliveira 

Viana, no Jardim Nova Esperança. 

8) Reitero a Indicação nº 0907 – G, apresentada na Sessão Ordinária de 04/06/2014, em 

que é solicitada a identificação com placas denominativas da Rua Antônio Parreiras, no 

Jardim Nova Esperança. 

9) Reitero a Indicação nº 0907 – H, apresentada na Sessão Ordinária de 04/06/2014, em 

que é solicitada a substituição de uma árvore de grande porte que está obstruindo e 

danificando a calçada da Rua Antônio Parreiras, no Jardim Nova Esperança. 

10) Reitero a Indicação nº 0907 – I, apresentada na Sessão Ordinária de 04/06/2014, em 

que é solicitada a realização de “Operação Arranca Toco” na calçada defronte do nº 53 da 

Rua Antônio Parreiras, no Jardim Nova Esperança. 
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11) Reitero a Indicação nº 1501 – 5, apresentada na Sessão Ordinária de 17/09/2014, em 

que é solicitado o conserto dos degraus da escada de acesso existente entre a Rua Teixeira 

Mendes e a Rua Antônio Parreiras, no Jardim Nova Esperança, evitando assim perigo de 

ocorrerem acidentes, principalmente à noite, quando é mais difícil a visibilidade dos 

pedestres.  

12) Indico a realização de capina e retirada de entulho na área da caixa d’água da Avenida 

Oliveira Viana, no Jardim Nova Esperança. 

13) Indico a realização de “Operação tapa buracos” defronte do nº 89 da Travessa Íris 

Marques Pelodan, no Bairro do São João, pois ali existe um buraco deixado pela obras do 

SAAE que ficou sem acabamento. 

14) Indico que seja efetivada uma atuação mais intensa do Comando da Guarda Civil 

Municipal com rondas e permanência de viaturas durante o período noturno na Praça Barão 

do Rio Branco, mais conhecida como Praça do Rosário, no Centro e em suas proximidades. 

Conforme denúncias de munícipes, no local e em suas proximidades existe uma verdadeira 

Cracolândia que está colocando todos em situação de risco. Além disso, a sujeira que fazem 

nas portas dos comércios e em outros imóveis, tais como as próprias necessidades 

fisiológicas, gera um cheiro insuportável àqueles que ali trabalham ou mesmo transitam. 

Ressaltamos que a adoção das rondas ora requeridas têm revelado expediente de sucesso 

em vários outros casos, o que possibilitará mais segurança para os munícipes, dado que 

também importará na inibição da atuação de pessoas estranhas que frequentam as 

proximidades do local. 

15) Indico a limpeza e capina da valeta de drenagem existente no Jardim Siesta para que 

haja condições da Vigilância Sanitária combater a infestação de pernilongos que 

costumeiramente nesta época atingem os moradores. Tal solicitação já foi efetuada pela 

Sociedade de Amigos de Bairro daquela localidade, através dos protocolos nºs 4049/2014 e 

4210/2014. 
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