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1) INDICO a realização de “Operação Tapa-Buracos” próximo ao nº 165 da Rua 

Professor Pedroso, defronte à escola de natação Tchibum e a antiga Sauna do 

Elvira, no Jardim Independência. 

2) INDICO a realização de “Operação Tapa-Buracos” na Rua Prof.ª Celisa 

Mercadante Faria, próximo ao nº 107, no Jardim Independência.  

3) INDICO a realização de um estudo técnico visando à instalação de um semáforo 

composto com uma faixa de segurança para pedestres na Avenida São João, 

defronte ao nº 72, no Jardim Paulistano, local onde existe um fluxo muito grande 

de pedestres atravessando devido ao comércio e escolas nas proximidades. 

4) INDICO a realização de um estudo técnico visando à instalação de uma faixa de 

pedestres elevada (ou “lombo faixa”, como é mais conhecida), ou mesmo outro 

tipo de redutor de velocidade na Rua Octávio Martins, defronte ao nº 07, no 

Jardim Altos de Santana. 

5) INDICO a limpeza e retirada de entulhos acumulados defronte ao 609 da Rua São 

Matheus, no Jardim São José. 

6) INDICO o conserto de tampa de concreto em uma caixa de inspeção (ou “boca de 

lobo”) existente na Rua Campos de Jordão, esquina com a Rua Maria Osório 

Nogueira na Cidade Salvador. 

7) INDICO que seja providenciado o retorno da ambulância para o Distrito de São 

Silvestre, que foi retirada para manutenção. A população local vem sofrendo com 

a sua falta. 

8) REITERO A INDICAÇÃO de n.º 440 – E de 09/04/2014, que solicita 

motonivelamento, cascalhamento, compactação e capina da Estrada Municipal 

São Francisco, no Distrito de São Silvestre, que se encontra quase intransitável e 

toda cheia de buracos. 
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9) REITERO A INDICAÇÃO de n.º 440 – F de 09/04/2014, que solicita a 

recuperação das canaletas existentes para o escoamento de águas pluviais da 

Estrada Municipal São Francisco, no Distrito de São Silvestre. 

 
10) REITERO A INDICAÇÃO de n.º 0440 – G de 09/04/2014, que solicita a  

elaboração de um estudo técnico visando atender solicitação dos moradores para 

que se proceda à instalação de iluminação na Estrada Municipal São Francisco, 

no Distrito de São Silvestre. 

 
11) REITERO A INDICAÇÃO de n.º 0440 – H de 09/04/2014, que solicita a 

elaboração de um estudo técnico visando atender solicitação de moradores da 

comunidade sobre construção da cobertura e de um banco no ponto de ônibus 

situado na Rodovia General Euryale de Jesus Zerbini, km 83, entre as Estradas 

Municipais São Francisco e São Sebastião, no Distrito de São Silvestre. Esta 

solicitação parte principalmente dos pais que alegam que, sob sol ou chuva, um 

grande número de crianças se utiliza do ponto para o embarque nos ônibus que 

as levam às escolas. 

 
12) REITERO AS INDICAÇÕES de n.os 40, letra Q (inclusa no ofício nº 33/2014-

GVES) de 06/02/2014 e 1001, letra J (inclusa no ofício nº 340/2014-GVES) de 

23/06/2014, ambas solicitando a troca das telhas que se encontram destruídas do 

abrigo do ponto de ônibus localizado à Rua Miami, defronte do nº 535, Cidade 

Jardim. Devido ao total abandono, hoje o mato está invadindo o local de 

embarque dos munícipes. 
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