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1) Indico o fechamento do terreno localizado no lado direito do Residencial Santa 

Inês, no Jardim Maria Amélia. Trata-se de pedido dos moradores do bairro 

apresentado por intermédio deste Vereador. Solicitam o fechamento do referido 

terreno, local que dá acesso ao Bairro Novo Amanhecer, por motivos de segurança, 

pois é utilizado por usuários de drogas. 

2) Indico a manutenção no ponto de ônibus existente ao lado do Mercadão.  

Trata-se de pedido de munícipes, usuários do referido ponto, apresentado por 

intermédio deste Vereador. O local indicado encontra-se na Rua Chaquib Sleiman 

Ahmed, apresentando pichação nos assentos e na sua estrutura. Os munícipes 

solicitam que seja providenciada a pintura e manutenção da estrutura. 

3) Indico que seja providenciada em caráter de URGÊNCIA a remoção de uma 

árvore conforme solicitado pela munícipe Maria Clara de Siqueira, em junho de 

2014, através do Atende Bem da Prefeitura, sob protocolo de nº 0014773-2014.  

A árvore esta danificando a  calçada, colocando em risco a residência da moradora.  

4) Indico que seja providenciada em caráter de URGÊNCIA a remoção de uma 

árvore conforme solicitado pela munícipe Cecília Fernanda Machado, em 07 de julho 

de 2014, através do Atende Bem da Prefeitura, sob protocolo de nº 0015915-2014.  

A árvore esta danificando a  calçada, colocando em risco a residência da moradora. 

5) Indico que seja providenciada em caráter de URGÊNCIA a remoção de uma 

árvore conforme solicitado pela munícipe Miriam de Moura Coelho, em 15 de maio 

de 2014, através do Atende Bem da Prefeitura, sob protocolo de nº 0012899-2014.  

A árvore esta danificando a  calçada, colocando em risco a residência da moradora. 

6) Indico que seja providenciada em caráter de URGÊNCIA a remoção de uma 

árvore conforme solicitado pela munícipe Maria Verônica de Campos Cardoso, em 

26 de agosto de 2014, através do Atende Bem da Prefeitura, sob protocolo de nº 

0018618-2014. A árvore esta danificando a  calçada, colocando em risco a 

residência da moradora. 
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7) Indico que seja providenciada em caráter de URGÊNCIA a remoção de uma 

árvore conforme solicitado pela munícipe Hercília Batista Ferreira, em 24 de junho 

de 2014, através do Atende Bem da Prefeitura, sob protocolo de nº 0015093-2014.  

A árvore esta danificando a  calçada, colocando em risco a residência da moradora. 

––––– NÃO HOUVE MAIS INDICAÇÕES DO VEREADOR PARA A S.O. DE 10/09/2014 ––––– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


