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1) Indico a realização de estudos urgentes visando ao envio a esta Casa de Leis 

do Projeto de Lei que dispõe sobre a jornada de trabalho e ajustes do piso salarial 

dos ocupantes dos cargos de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da 

Prefeitura Municipal de Jacareí. Esclarecemos que o pedido é feito em nome dos 

profissionais da área da saúde, tendo em vista que este projeto de lei é de iniciativa 

exclusiva do Prefeito. 

2) Indico a tomada de providências cabíveis visando à manutenção e melhorias 

das tubulações existentes na Rua 1, entre os números 260 a 303, do bairro Lagoa 

Azul. Esclarecemos que o pedido é feito em nome dos moradores locais que 

reclamam que, nos dias de chuva, os bueiros ficam entupidos e causam alagamento. 

3) Indico a tomada de providências cabíveis visando à notificação do proprietário 

para que o mesmo efetue a capina e a limpeza do terreno situado na Rua Montana, 

nº 275, no bairro Jardim Flórida. Esclarecemos que o pedido é feito em nome dos 

moradores vizinhos que reclamam do mato alto, causando a proliferação de animais 

peçonhentos. Segue foto. 

––––– NÃO HOUVE MAIS INDICAÇÕES DO VEREADOR PARA A S.O. DE 03/12/2014 ––––– 
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Indicação (Relatório 2285/14) – Vereador José Francisco – item “3” 

 


