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1) INDICO que sejam realizados estudos quanto à elaboração de um Projeto de 

Lei para reconhecimento do imóvel residencial enfeitado com mais 

autenticidade em época Natalina, premiando o proprietário com a isenção do 

IPTU para o ano seguinte, devendo a Prefeitura criar um site para a devida 

inscrição dos interessados e a implantação de regras para o julgamento. 

2) INDICO que seja elaborado um projeto para viabilizar a transformação do 

terreno localizado no final da Rua Dez, no Jardim Novo Amanhecer, em uma 

área de lazer, a pedido dos moradores da região. O referido terreno está 

sendo utilizado como depósito de entulhos e refúgio para usuários de 

entorpecentes. Seguem fotos. 

3) INDICO a implantação de faixa para travessia de pedestres na confluência 

das ruas Omar Simão Racy e Valentim Pinheiro, no Centro, tendo em vista a 

falta de respeito dos motoristas para com os pedestres, pois vários acidentes 

já foram registrados naquele local. 

4) INDICO a instalação de alto-falantes em vários pontos do Parque da Cidade 

para anunciar seu fechamento, facilitando assim o esvaziamento, bem como 

para reproduzir som ambiente ou para alertas emergenciais, se houver 

necessidade. 

5) INDICO a realização de Operação Tapa-Buracos nas ruas do Jardim 

Alvorada, tendo em vista as reclamações dos moradores. 

6) INDICO a realização de Operação Tapa-Buracos na entrada do Bairro 1º de 

Maio, tendo em vista as reclamações dos moradores. 

7) INDICO que seja realizada vistoria e possível troca das luminárias nos postes 

da Rua Benedito das Chagas e Silva, no Jardim Alvorada, pois os moradores 

se sentem inseguros com a escuridão. 
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8) INDICO reforçar a pintura da faixa de pedestres, bem como a manutenção no 

semáforo localizado na Estrada Theófilo Teodoro de Resende, em frente ao 

CDHU do Campo Grande, pois o número de reclamações dos munícipes que 

circulam no local é muito grande. Seguem fotos. 

––––––––– NÃO HOUVE MAIS INDICAÇÕES DO VEREADOR PARA A S.O. DE 19/11/2014 ––––––––– 
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ITEM 2 – Rua Dez, Jardim Novo Amanhecer 

    

ITEM 8 - Estrada Theófilo Teodoro de Resende 


