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INDICAÇÃO Nº. 0107/2019, 
AUTORIA:- Vereador DOMINGOS COSTA NETO. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com 
a maior brevidade possível, determine os estudos e as medidas 
necessárias visando executar a devida e efetiva implantação da 
rede de iluminação pública existente nas estradas que dão 
acesso ao profícuo Bairro das “Chácaras das Paineiras”, em 
nosso município, desta feita, estendendo-se às três últimas ruas 
que carecem de tal melhoria. Registre-se que frequentadores do 
local apontaram que em alguns trechos, faltam postes, o que 
precisa ser regularizado imediatamente. 
 
JUSTIFICATIVA: O atendimento a presente indicação visa atender 
os reclamos dos moradores daquele laborioso bairro e, ao 
mesmo tempo, estimular a qualidade de vida de todos os nossos 
munícipes. Soma-se a isso o fato de que é obrigação de todos os 
administradores públicos buscar a manutenção dos próprios e 
logradouros públicos, mormente em se considerando que a 
iluminação pública e garantir o acesso aos moradores é dever 
do município na medida em que cobra complementação pelo 
serviço. Daí porque a preocupação deste Vereador em atender 
mais esta justa reivindicação de nossa obreira população que, 
aliás, julgamos de primeira necessidade.  
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0108/2019, 
AUTORIA:- Vereador MARCOS APARECIDO PRADO 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com 
a maior brevidade possível adote as medidas necessárias afim 



de que sejam instaladas a chamada “academia popular” em 
um local estratégico e, assim, situado entre os Bairros Conjunto 
Habitacional “Felipe Antenor Malacrida”, Alto da boa Vista e 
Nosso Teto II, em nossa cidade. 
 
 
JUSTIFICATIVA: São constantes os reclamos dos moradores de 
nossa cidade que esperam ansiosos pela atenção da atual 
administração com vistas ao atendimento a todas estas 
importantes e necessárias reivindicações. No tocante as 
academias populares: são evidentes as contribuições às diversas 
camadas da população, em especial aos mais idosos não só no 
aspecto esportivo, mas também em outros aspectos sociais. E 
para o atendimento a presente indicação, à título sugestivo, 
aconselharíamos que fosse dada preferência ao local, por se 
tratar de um local estratégico. 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0109/2019, 
AUTORIA:- Vereador MARCOS APARECIDO PRADO 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com 
a maior brevidade possível, determine, urgentemente, que sejam 
adotadas as providências cabíveis com vistas a ser construída 
uma academia popular, mais precisamente nas proximidades do 
campo de bocha, em nossa cidade. 
 
JUSTIFICATIVA: São constantes os reclamos dos moradores de 
nossa cidade que esperam ansiosos pela atenção da atual 
administração com vistas ao atendimento a todas estas 
importantes e necessárias reivindicações. No tocante as 
academias populares: são evidentes as contribuições às diversas 
camadas da população, em especial aos mais idosos não só no 
aspecto esportivo, mas também em outros aspectos sociais. E 
para o atendimento a presente indicação, à título sugestivo, 



aconselharíamos que fosse dada preferência ao local, por se 
tratar de um local estratégico. 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0110/2019, 
AUTORIA:- Vereadores DOMINGOS COSTA NETO e 

MARCOS APARECIDO PRADO 
 

 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com 
a maior brevidade possível, adote as medidas necessárias afim 
de que seja instalada uma academia popular junto ao Lar dos 
Idosos Nossa Senhora Aparecida, em nossa cidade. 
 
JUSTIFICATIVA: São constantes os reclamos dos moradores dessa 
instituição que esperam ansiosos pela atenção da atual 
administração com vistas ao atendimento a todas estas 
importantes e necessárias reivindicações. No tocante as 
academias populares: são evidentes as contribuições às diversas 
camadas da população, em especial aos mais idosos não só no 
aspecto esportivo, mas também em outros aspectos sociais. E 
para o atendimento a presente indicação, à título sugestivo, 
aconselharíamos que fossem localizados nos bairros indicados 
por serem estratégicos. 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº. 0111/2019, 
AUTORIA:- Vereador ANTONIO LUIZ RODRIGUES. 

 
 
ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
para que dentro das disponibilidades financeiras de caixa e com 
a maior brevidade possível, determine os estudos e as medidas 
necessárias, inclusive, buscando recursos e/ou celebração de 
convênios com órgãos superiores, visando implantar sistema de 
iluminação junto ao tradicional campo de areia existente no 



Bairro Portal do Sol, tendo em vista as constantes competições 
realizadas naquele local. 
 
JUSTIFICATIVA: O atendimento a presente indicação visa atender 
os reclamos dos esportistas e usuários daquele importante 
espaço público e, ao mesmo tempo, estimular a prática sadia de 
esportes por nossos jovens e adolescentes que esperam ansiosos 
pelo aperfeiçoamento deste importante espaço esportivo. O 
fato de que muitas competições são realizadas no período 
noturno é somente uma das justificativas para o deferimento da 
presente solicitação, reforçando a necessidade de imediata 
intervenção do município. Daí porque a preocupação deste 
Vereador em reiterar a presente matéria que julgamos de 
primeira necessidade. 
 


