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1) Indico melhorias na sinalização de solo ao longo da Avenida Projetada, 

principalmente defronte da escola José Éboli de Lima, no Distrito de São 

Silvestre, neste município. Tal solicitação visa atender os munícipes e 

principalmente os alunos que ali transitam, tendo em vista que a 

sinalização de solo está totalmente danificada sem visibilidade, 

colocando em risco a segurança dos usuários. Salientamos ainda, que o 

fluxo de caminhões de grande porte é muito intenso e inseguro aos 

pedestres. 

 

2) Indico a urgente instalação de proteção guard rail, no canteiro central da 

Avenida do Cristal, Parque Califórnia. Esclarecemos que a presente 

solicitação é feita em nome dos usuários da referida via que reclamam a 

falta de segurança entre as vias que se tornou perigosa devido ao 

desnível ali existente. Salientamos ainda, que tal benfeitoria visa 

melhorar a segurança no local e proporcionar maior tranquilidade aos 

usuários. 

 

3)  Indico proceder ao conserto da rampa de acesso na lombada, próximo 

da rodoviária, localizada na  Avenida Engenheiro Davi Lino, Parque dos 

Sinos. Esclarecemos que a presente solicitação visa atender os usuários 

que dependem da rampa de acesso para se locomoverem e apesar de 

ter sido instalada recentemente, encontra-se totalmente danificada. 

Sugerimos ainda, que a rampa seja substituída por uma rampa de ferro 

para que não ocorra mais a quebra. 
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4) Indico proceder à capina e à limpeza de todas as vielas existentes no 

bairro Bandeira Branca II. Esclarecemos que a presente solicitação é 

feita em nome dos moradores que reclamam o estado de abandono da 

referidas vielas que estão tomadas por sujeiras e matos altos, 

ocasionando a proliferação de insetos e outros animais peçonhentos. 

 

5) Indico que sejam realizadas as podas das árvores localizadas ao longo 

da Rua José de Barros, principalmente defronte do n°129, no bairro 

Jardim São Manoel (Parque Itamaraty). Esclarecemos que a presente 

solicitação é feita em nome do morador Sr. Renato Stock, que reclama do 

estado precário das referidas árvores que estão com as copas altas, 

danificando as fachadas das residências e obstruindo a fiação elétrica. 

Salientamos ainda, que tal pedido já foi levado a conhecimento do poder 

Executivo através do protocolo de n° 4525/2014 e até o presente 

momento não obtivemos respostas. 

 

6) Indico operação tapa-buracos no cruzamento da Rua José de Barros com 

a Rua Ângelo Fioravante Rizioli, no Jardim São Manoel. Esclarecemos 

que a presente solicitação visa atender as solicitações dos moradores e 

dos motoristas que por ali transitam. 

 

7) Indico proceder à capina e à limpeza de todas as vielas existentes no 

bairro 1° de Maio. Esclarecemos que a presente solicitação é feita em 

nome dos moradores, que reclamam o estado de abandono das referidas 

vielas, tomadas por entulhos e mato alto, ocasionando a proliferação de 

insetos e outros animais peçonhentos. 

 

8) Indico que sejam realizados serviços de motonivelamento e de 

cascalhamento das vias não pavimentadas do bairro 1º de Maio. 
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Esclarecemos que a presente solicitação é feita em nome dos moradores 

da referida via que reclamam do estado precário das ruas que estão 

tomadas por buracos, impossibilitando o trânsito de veículos e a 

passagem de pedestres. Salientamos ainda, que tal manutenção se faz 

necessária a fim de minimizar os aborrecimentos dos moradores que se 

sentem prejudicados pela falta de manutenção no bairro. 

 

9) Indico que sejam realizados serviços de motonivelamento e de 

cascalhamento das vias não pavimentadas do bairro Jardim do Marquês, 

principalmente a Rua Marquês de Sapucaí (antiga Rua 8). Esclarecemos 

que a presente solicitação é feita em nome dos moradores da referidas 

vias que reclamam do estado das ruas, principalmente a Rua Marquês de 

Sapucaí, que está tomada por buracos, impossibilitando o trânsito de 

veículos e a passagem de pedestres. Salientamos ainda, que tais 

providências se fazem necessárias a fim de minimizar os aborrecimentos 

dos moradores que se sentem prejudicados pela falta de manutenção no 

bairro.  

 

10)  Indico que seja colocado resto de asfalto na subida da Estrada da 

Pedreira (área rural), no bairro do Piruleiros, depois do bairro Campo 

Grande, local vem sendo alvo de assaltos. Ocorre que a estrada é sem 

saída e quando chega na subida é preciso ter mais cuidado, porque as 

pedras se soltam, isso facilita para os marginais que ficam de tocaia no 

morro; vários moradores já foram vítimas deles. O presente pedido foi 

solicitação dos moradores daquela localidade.  
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