
Indicações formuladas pelo Vereador Ademir Carlos de Carvalho no ano de 
2017 ao Prefeito 

 
08 - Que seja disponibilizado dois horários por semana no poliesportivo 
municipal, no horário entre 17h e 19h, para atender o grupo de crianças e jovens 
comandados pelo Vereador Ademir, para a prática esportiva. 
 

12 - Que seja realizada reforma imediata na ponte que dá acesso aos bairros 
Bocaina e Sertãozinho. 
 

15 - Que sejam sinalizados os quebra-molas do Município. 
 

17 - Que seja encaminhada cópia do processo licitatório para compra de 
combustíveis, bem como todas as requisições, cupons fiscais e respectivas Notas 
Fiscais reportando aos gastos tidos nesse objeto desde a licitação em questão. 
 

18 - Que sejam sinalizados os quebra-molas do Município. 
 

20 - Os vereadores que esta subscrevem, observados os preceitos regimentais, 
solicitam que a Presidência da Câmara solicite do Departamento Jurídico da Casa 
a elaboração de Projeto de Lei tratando da criação do Conselho Municipal de 
Segurança Pública. 

 

22 - Que seja providenciado o reparo da cobertura do Ginásio Poliesportivo. 
 

25 - Que sejam disponibilizados Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, aos 
servidores responsáveis pela limpeza e coleta de lixo do Município, bem como 
que o caminhão que a realiza seja devidamente reparado com todos os 
equipamentos necessários. 
 

27 - Que seja arrumada a descida que vai para o Sítio do Batuta, passando a patrol 
e cascalhando o trecho e, de igual modo, que também seja arrumada, com 
máxima brevidade, a estrada principal nas proximidades do Crédio Carioca e 
Marcinho. 
 

36 - Solicita a instalação de lixeiras de coleta seletiva nas praças São Benedito e 
Abílio Pereira Caldas. 



40 – Que se disponibilize uma linha telefônica móvel exclusiva para a farmácia do 
Município. 

 

59 - Que se determine a troca imediata da cobertura do espaço que dá acesso 
das crianças da Escola Eunice Eubides de Carvalho Monteiro à cozinha. 

 

67 - Que se sinalize devidamente a cidade, com os nomes das ruas. 

 

 

Indicações feita à Presidência da Câmara em 2017 

 

28 - Que fosse autorizada a instalação das placas das legislaturas anteriores na 
sala de sessões desta Casa. 

 

49 – Que se adote as providências necessárias visando à melhora do som por 
ocasião da transmissão das sessões da Câmara. 

 


