
Indicações formuladas pelo Vereador José Roberto Gomes no ano de 2017 ao 
Prefeito 

 
01 - Que seja regulamentado o serviço de taxi no Município, estabelecendo-se 
um ponto fixo e obrigando os motoristas que já possuem placas vermelhas a 
dedicarem, no mínimo, 2 (duas) horas diárias no exercício da profissão, sob pena 
de virem a perder a licença do Município.  
  
 
02 -  Que seja providenciado um curso de Primeiros Socorros aos profissionais da 
Creche Municipal e a Escola Municipal.  
 
 
03 - Que sejam instalados dois quebra-molas, distribuídos proporcionalmente, 
devidamente sinalizados, ao longo da Av. Barão do Rio Branco (sentido ao bairro 
Pantano). 
 
 
04 - Que seja realizada operação tapa-buracos pelas ruas do Município. 
 
 
05 - Que seja providenciada a limpeza e roçados os matos nas estradas vicinais 
do Município. 
 
 
09 - Que seja sinalizada toda a extensão da Av. Barão do Rio Branco e rua Capitão 
Corrégio, proibindo os veículos de pararem e estacionarem num dos lados. 
 
13 - Que seja disponibilizado um(a) monitor(a) no ônibus que leva os estudantes 
da APAE. 
 
16 - Que seja feita a manutenção do mata-burro que dá acesso ao Sítio do Denir. 
 
 
19 - Que seja alugado um imóvel mais centralizado para servir de instalação para 
o Quartel da Polícia Militar desta cidade. 
 
21 - Que sejam disponibilizadas todas as informações exigidas pela lei n.º 
12.527/11, notadamente as relacionadas à folha de pagamento, no sítio oficial do 
Município. 
 



23 - Que seja providenciada ou a proibição de se depositar lixo na entrada de 
onde hoje se encontra o chamado “lixão”, ou, na impossibilidade, que seja 
instalada uma caçamba no local. 
 

24 - Que sejam priorizados todos os esforços para se trazer a EMATER para o 
Município. 
 

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. 
 

26 - Que o Secretário de Transporte providencie o cadastro dos veículos oficiais 
que não são de emergência junto à ARTESP visando à isenção de pagamento de 
pedágios. 
 

27 - Que seja arrumada a descida que vai para o Sítio do Batuta, passando a patrol 
e cascalhando o trecho. De igual modo, que também seja arrumada, com máxima 
brevidade, a estrada principal nas proximidades do Crédio Carioca e Marcinho. 
 
29 - Que passe a máquina Patrol no Bairro do Sertãozinho.  
 
31 - Que seja providenciado a colocação de redutores de velocidade na bifurcação 
entre Bairro Bocaina e Sertãozinho. 
 

33 - Que seja colocada uma caçamba de lixo no Bairro Jaguari, perto do João 
Bernardo, na encruzilhada. 

 

34 - Indica a instalação de um poste de iluminação entre o Geraldo do Gentil e 
Cintia do Toninho Bergamin. 

 

35 - Que sinalize, com máxima urgência, a esquina das ruas Fernando Felisberto 
com José Deolindo. 

 

36 - Que instale lixeiras de coleta seletiva nas praças São Benedito e Abílio Pereira 
Caldas. 



 

38 - Que seja providenciado o fornecimento de equipamentos de proteção 
individual – EPIs, aos servidores da coleta de lixo, incluindo capa de chuva. 

 

39 - Que seja providenciada a instalação de relógio de ponto no paço municipal e 
demais departamentos públicos do Município. 

 

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

 

41 - Que seja realizado concurso público visando ao preenchimento de cargos 
disponíveis. 

 

43 - Que seja firmado, com máxima brevidade, Convênio ou relação análoga com 
algum Laboratório de Análises Clínicas da região de modo que o mesmo venha 
até este Município proceder à coleta de material. 

 

44 - Que seja estudado, com sua equipe, a elaboração de um calendário oficial de 
eventos, destacando-se aquele que julgarem ser o principal do Município, 
tombando-se a(s) data(s) ou o(s) período(s) respectivo(s). 

 

45 - Que a Fonoaudióloga recentemente contratada, Dra. Andrea Trindade, 
também atenda à escolinha, Creche e ao Projeto. 

 

48 - Que diligencie em busca de um roteador com sinal de internet para ser 
instalado na praça central. 

 

57 - Que seja determinado, a quem de direito na Administração, um estudo sobre 
os cargos existentes e reavaliação sobre a necessidade de alguns, sobretudo 
quanto aos respectivos vencimentos. 

 

61 - Que sejam instaladas lixeiras no Município, sobretudo nos bairros. 



 

62 – Que sejam sinalizados os quebra-molas do Município. 

 

66 - Que se tome medidas imediatas em relação a um ferro velho que existe na 
rua José Deolindo, que está causando inúmeros transtornos aos moradores 
vizinhos. 

 

 

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. 

 


