INDICAÇÃO 001/2017

Indicona forma regimental,repetindo a Indicação 037/2016 já
apresentada na legislatura passada e,depois de ouvido o Plenário que se
oficie ao Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo determine aos setores
competentes, verificar etomar as providencias necessáriaspara melhorar
as
condições
detransito na
Estrada
Rural,
que
se
inicia
aaproximadamente 1300 metros da Rotatória Luiz José,no cruzamento
com a estrada que vai de Anhumas ao Bairro Vila Maria,onde esta sendo
construída a Fabrica de Rações.

JUSTIFICATIVA
Conforme informações o acesso as propriedades rurais de
Esvalter Batista, Maria de Lourdes dos Santos, AzorLuchini, Alice Zachi
João Delatorre Tete, Ivan Dundi,ainda estão com muitos problemas e os
problemas continuam a existir.
Ainda se consegue transitar precariamentemasa qualquer
chuva o problema fica ainda maior,o que justifica a necessidade de tomar
providencias para se fazer um serviço mais apropriado para aquele local.
Sabemos que é um local com muitasdificuldadesparaa
conservação e manutenção e por isso mesmo entendemos queserão
feitos estudos e o problema por certo será solucionado.

Plenário Joâo Lucas Mariotto, 19 de Janeiro de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO 002/2017
Na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, Indico
ao Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo solicite ao Assessor de
Serviços Urbanos e Rurais, fazer estudos para a continuidade do asfalto,
construção de meio fio e sarjetas, bem como estender a rede elétrica
no final da Rua Orlando Luiz Gazolla, mais 50 metros, altura do nº 925,
com a colocação de um poste e, com isso melhorar a Iluminação Pública
e propiciar aos proprietários de imóveis a ligação da energia em suas
residências e, após essa avaliação, oficiar a ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A para a efetivação da proposta acima.

JUSTIFICATIVA
Conforme informações de ummorador naquele local, Sr.
Denildo Alves Barbosa e Mayara da Silva Leite, a ligação elétrica de
seu imóvel foi possível, mas utilizando uma propriedade vizinha onde
o poste padrão foi instalado, pela ausência de Postes no final da
Rua,o que pode acarretar problemas futuros. A colocação de um
posteea continuidade do asfalto traria benefícios e confortoa ele e a
outras pessoas que viessem a construir imóveis no local acima
citado.
Requeiro ainda ao Sr. Diretor de Secretaria da Câmara Municipal, que
oficie também ao Assessor de Serviços Urbanos e Rurais,
Sr.
Mauricio Mingroni para conhecimento.

Plenário João Lucas Mariotto, 19de Janeiro de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã ONº 003/2.017

Indico na forma regimental , depois de ouvido o plenário, que se oficie ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, enviando a presente Indicação,
para que o mesmo faça estudos e dentro da forma legal, acrescentar ao Art.
105 da Lei 05/93 "Estatuto dos Servidores Municipais", os incisos IV e V,
sugerindo-se a seguinte redação:
Art. 105 – Sem qualquer prejuízo poderá o servidor ausentar-se do serviço:
IV- Por um dia, em razão do falecimento de tios(as), cunhados(as), primos(as)
sobrinhos(as), netos(as), noras e genros;
V- Por um dia, em razão do seu aniversário, que será gozada na mesma data;
JUSTIFICATIVA
Considerando queas sugestões apresentadas nesta Indicação,vem de
encontro a algumas das solicitações dos próprios servidores, e que viria
propiciar a eles
participarem e serem solidários em falecimentos dos
parentes acima citados e, que não são contemplados na Lei e nesse sentido
a Indicação, viria se adequar a situações não previstas , uma vez que a Lei
do Estatuto se reporta ainda ao ano de 1993.
A presente Indicação busca ainda, quanto a folga do servidor no dia do seu
aniversário,seguir o exemplo de outros municípios que já concederam esse
beneficio e assim um incentivo a mais com o objetivo de melhorar a sua

qualidade de vida e ao mesmo tempo a sua produtividade no trabalho.

Plenário João Lucas Mariotto, 02 de Fevereiro de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã ONº 004/2.017

Depois de ouvido o plenário, INDICO na forma
regimental,solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que o
mesmo faça estudos e dentro da forma legal, acrescentando ao Art. 105 da
Lei 05/93, "Estatuto dos Servidores Municipais", os incisos IV e V, sugerindose a seguinte redação:
Art. 105 – Sem qualquer prejuízo poderá o servidor ausentar-se do serviço:
VI- Por um dia em razão do acompanhamento à consulta de emergênciade
filhos menores;
VII-Por três dias em razão do acompanhamento, quando da internação
hospitalarde filhos menores.

JUSTIFICATIVA
Considerando que essaé uma reivindicação dos servidores
públicos municipais e,que viria se adequar quando da necessidade de
acompanhar filhos menores, que necessitem de acompanhamento para as
emergências em consultas e internações hospitalares.
Plenário João Lucas Mariotto, 02 de Fevereiro de 2017.

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
Vereador

INDICAÇÃO 005/2017
Na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, Indico
ao Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo solicite ao Assessor de
Serviços Urbanos e Rurais, fazer estudos no sentido de aumentar as
boca de lobo existentes na rua Segundo Manoel Gardim esquina com a
rua AntonioDeolanda Cavalcante.

JUSTIFICATIVA
Conforme informações de moradores daquele local,
quando das chuvas de maior intensidade, as águas pluviais, passa
direto pelas bocas de lobo, e com o aumento do tamanho das
mesmas, solucionaria o problema de enchentes invadindo as calçadas
e casas do local.

Plenário João Lucas Mariotto, 09de Fevereiro de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO 006/2017

Na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, Indico
ao Sr. Prefeito Municipal, para que faça estudos no sentido de colocar
mais dois postes de iluminação no Campo de Futebol Suiço existente na
Praça de Exportes Alziro Aran Rodrigues.

JUSTIFICATIVA
Tal solicitação se faz necessário, face a iluminação do
referido campo de futebol, ter ficado com partes escuras, dificultando
a visão dos atletas.

Plenário João Lucas Mariotto, 09de Fevereiro de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO 007/2017

INDICO, na forma regimental depois de ouvido o Plenário, que se
oficie aoSr Prefeito Municipal, para que sejam tomadas providencias no
Velório Municipal quanto aos seguintes problemas:
-Conserto do telhado que ocasiona goteiras durante a chuva;
- Uma funcionária que dê assistência aos familiares durante o período do
velório.

JUSTIFICATIVA
De acordo com as reclamações de várias famílias que fizeram uso do
local, o mesmo durante o período de chuva apresenta vazamentos na laje
ocasionando goteiras em diversos pontos do prédio, causando transtorno para
os que lá estão.
Os mesmos solicitam a presença de uma funcionária, os familiares
também sugeriram para que durante os velórios tenha alguém que possa
manter limpo o local, como os banheiros, a cozinha, fazer o café. Sendo assim
peço que sejam tomadas as devidas providências.

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

INDICAÇÃO 008/2017

INDICOaoSr. Prefeito Municipal , depois de ouvido o Plenário e na
forma regimental, que se faça estudo para a construção de arquibancadas no
campo sintético e a disponibilização de rede Wi-fi na Praça Poliesportiva Alziro
Aran Rodrigues.

JUSTIFICATIVA
Os freqüentadores do local reivindicam a arquibancada para melhor
acomodação da platéia que tem comparecido aos jogos e também a internet
naquele local como forma de entretenimento dos mesmos.

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

INDICAÇÃO 009/2017

Indico na forma regimental, ouvido o Plenário, que se oficie ao
Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo determine aos setores competentes, fazer
reparos e demais providencias para a recuperação da Praça Aparecida Querubim
Teté (Conhecida como Praça de Exercícios do Idoso) localizada no Jardim Paulista,
considerando que a mesma apresenta vários problemas a serem sanados.

JUSTIFICATIVA
Considerando que desde a inauguração da Praça Aparecida Querubim
Teté, localizada no Jardim Paulista, a mesma não recebeu nenhuma manutenção e
precisa de reparos em seus aparelhos, inclusive quanto a sua limpeza , conforme
verificação no local, é que venho pelo presente solicitar ações para a sua melhoria.

Plenário João Lucas Mariotto, 10 de Fevereiro de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã ONº 010/2.017

Indico na forma regimental que se oficie ao senhor
Prefeito Municipal para que se faça estudos sobre um obstáculo “tartaruga” na
Rua José Lopes Martins, n° 75 .

JUSTIFICATIVA

Mediante reclamações dos moradores sobre a velocidade dos
veículos que por ali transitama construção de um Obstáculo tipo “tartaruga” é
trazer mais segurança aos moradores próximos ao endereço acima citado.

Plenário João Lucas Mariotto, 10 de Fevereirode 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
Vereador

INDICAÇÃO 011/2017
Na forma regimental, depois de ouvido o
Plenário,solicito oficiar ao Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo
faça estudos, para a construção de um Ponto de Ônibus ou um Abrigo ,
que sirva como local para acolhimento dos moradores do Conjunto
Habitacional Jorge Sereghetti, em especial para crianças que ficam
aguardando o transporte escolar.

JUSTIFICATIVA
Conformesolicitação e reclamação dos moradores do
Conjunto Habitacional Jorge Sereghetti,faço a presente Indicação
considerando da necessidade de Construção de um local para
abrigar as crianças que ficam aguardando o transporte escolar e
também
a todos os moradores de maneira geral,
que ficam
expostos ao sol quente, frio, chuva
trazendo desconforto aos
mesmos.

Plenário João Lucas Mariotto, 10de Fevereiro de 2017.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 012/2.017

Indico na forma Regimental que se oficie ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, fazer estudos no sentido de facilitar o pagamento de
créditos tributários municipais em atraso (IPTU entre eles) com a criação de um
REFIS, com a conseqüente anistia de juros, multas e correção monetária
incidentes sobre os créditos municipais de natureza tributária.

JUSTIFICATIVA:
A presente indicação visa criar um mecanismo para facilitar
o pagamento de créditos municipais de natureza tributaria, solicitado por vários
munícipes que pretendem tal beneficio para ficar em dias com seus impostos, a
exemplo do que já ocorreu em outras oportunidades, bem como melhorar a
receita do município num momentoque, em função de fatores externos, em
especial a crise econômicamundial, a arrecadação tem diminuído
sensivelmente, sendo que tal medida, poderia contribuir para amenizar os
impactos negativos que tal situação tem provocado.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 17 DE FEVEREIRO DE2.017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã ONº 013/2017
Indico, a exemplo da INDICAÇÃO 05/2016,
de18/02/2016, quena forma Regimental, depois de ouvido o
plenário, para que se oficie Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, no sentido de construir um obstáculo tipo
“Tartaruga” na Rua Jorge Rabelo, entre a residência da Sra.
Vilma Sperandio Orsi e o Bar do Saci, local sugerido pelos
próprios moradores da rua.

JUSTIFICATIVA
Estou novamente refazendo a Indicação, considerando
quevenho acompanhando e presenciado queo local realmente é
extremamente perigoso.
Para melhor justificar a presente Indicação,
na rua citada tem uma Quadrade Esportese uma Praça,além de
um grande fluxo de pessoas,e os moradores, a exemplo da Sra.
Vilma Orsi, Wilson Conceição da Silva, José Penídio, entre
outros, tem reclamado da alta velocidade de veículos e motos,
que inclusive já provocaram acidentes naquela via e, nesse
sentido,novamentesolicitaram a implantação de um obstáculo.

Plenário João Lucas Mariotto, 24 de Fevereiro de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO 014/2017

Na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, Indico
ao Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo solicite ao Assessor de
Serviços Urbanos e Rurais, fazer estudos no sentido de aumentar as
boca de lobo existentes na rua Vicente Ferrari esquina com a rua
JacomoZocante.

JUSTIFICATIVA

Conforme informações de moradores daquele local,
quando das chuvas de maior intensidade, as águas pluviais, passa
direto pelas bocas de lobo, e com o aumento do tamanho das
mesmas, solucionaria o problema de enchentes invadindo as calçadas
e casas do local.

Plenário João Lucas Mariotto, 24 de Fevereiro de 2017.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
VEREADOR

INDICAÇÃO 015/2017

Na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, Indico ao
Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo solicite ao Assessor de Serviços
Urbanos e Rurais, fazer estudos no sentido de solucionar a infiltração existente
na Quadra Coberta do Jardim Arnaldo Obregon, bem como na passarela
existente ao lado do muro da Sra. Fatima.

JUSTIFICATIVA
Conforme informações de moradores daquele local, quando das chuvas de
maior intensidade, as águas pluviais, estão infiltrando causando transtornos aos
moradores daquele local.

Plenário João Lucas Mariotto, 10 de Março de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO 016/2017

Na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, Indico ao
Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo faça estudos no sentido de, quando
da viagem dos atletas dos Projetos: Escolinha de Futebol, Capoeira e outros,
não seja cobrado dos atletas caixinha para os motoristas dos ônibus, e da
possibilidade de fornecer Lanches para os mesmos.

JUSTIFICATIVA

Conforme informações dos atletas, quando de viagens fora do
Município, para participar de torneios e apresentações, aos sábados, domingos
e feriados, é efetuada uma vaquinha entre os mesmos para o pagamento da
diária do motorista, e com tal solicitação iria sanar o problema.

Plenário João Lucas Mariotto, 10 de Março de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº 017/2017

1.

2.

3.

4.

Indico na forma Regimental, depois de ouvido o
plenário, para que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para
que o mesmo avalie e tome as devidas providencias das reivindicações,
solicitações e direitos dos Garis abaixo elencadas, a saber:
O fornecimento de uniforme de trabalho, de preferência com tecido de
algodão, que são mais adequados às altas temperaturas da nossa região, bem
como de bonés e calçados;
Que o fornecimento de Cesta Básica, que é suspensa quando da falta dos
servidores ao trabalho, seja tolerada pelo menos quando de uma falta
justificada ao mês;
Que o novo horário de trabalho dos Garis, das 7h as 10h30 – das 12h às 14h –
das 14h às 14h30min (horário para café) e das 14h30min às 17h seja revisto
pelo menos no período de verão, pois são enormes as dificuldades de se
trabalhar e do baixo rendimento, em virtude das altas temperaturas;
O intervalo para o café das 14h as 14h30, não esta sendo computado na
duração da jornada de trabalho, e supostamente esta incorrendo um equivoco
ou ilegalidade, conforme o Artigo 4º da CLT. Nesse sentido, o horário do café,
das 14h as 14h30, deve ser computado na jornada de trabalho, para fins de
apuração de horas extras, na medida em que elastece a permanência do
trabalhador na empresa, conforme Sumula Nº 118 do TST, ou que ele seja
computado na duração diária da Jornada de Trabalho.
Solicito ainda que a Secretaria Diretora desta Casa de Leis envie copia da
presente indicação ao Dr. Antonio Romualdo dos Santos Filho, Assessor
Jurídico da Prefeitura Municipal de Anhumas

JUSTIFICATIVA
São os quatro itens acima elencados, plenamente compatíveis com o
seu atendimento, pois tratam-se de direitos ou de solicitações para melhorar
a qualidade de trabalho dos Garis e temos certeza da sensibilidade do Sr.
Prefeito para a seu atendimento.

Plenário João Lucas Mariotto, 10 Março de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 018/2017

Indicamos naforma Regimental que se oficie ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no sentido de fazer estudos e da
possibilidade da construção de LOMBO - FAIXA, a exemplo da construída em frente
ao Supermercado Estrela em Regente Feijó, em substituição ao obstáculo tipo
tartaruga existente na Rua Fernando Cacheffo, próximo ao Ginásio de Esportes, bem
como em caráter emergencial, fazer as calçadas nas imediações da EMEF Adhemar
Palmiro, para melhorar a acessibilidade de alunos, pais, responsáveis e funcionários
daquela escola. Atenderia ainda aos que se utilizam do Ginásio de Esportes, UBS
AladiaAran Rodrigues, Creche Municipal e aos moradores do Jardim Esplanada.

JUSTIFICATIVA:

Verificamos que o transito de veículos e de pessoas é muito
acentuado nas imediações do local acima citado, visto que recebe todo o
transito dos Bairros da Vila Maria e dos Campos, bem como dos que utilizam a
Vicinal Maria Ruiz Martins que liga Anhumas a Pirapozinho, pontal e do norte
do estado do Paraná e dos moradores do Conjunto Habitacional Jorge
Sereghette.
Com relação ao fluxo urbano, a travessia da LOMBO-FAIXA,
serviria com maior segurança aos pedestres que moram no Jardim Esplanda,
aos pais, alunos e funcionários da EMEF Adhemar Palmiro, e aos usuários do
Ginásio de Esportes, da UBS II AladiaAran Rodrigues e da Creche Municipal
Clotildes Lopes Trevisan e a todos que precisarem passar de um lado para o
outro da Rua Fernando Cacheffo, em especial crianças, idosos e estudantes.
Julgamos importante o teor da presente INDICAÇÃO visando evitar
e diminuir os riscos de acidentes, tanto para pedestres como de veículos,
pelos fatores acima elencados e nesse sentido aguardamos o seu atendimento.
Plenário João Lucas Mariotto, 10 de Março de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
Vereador

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 019/2017

Indico na forma Regimental que se oficie ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo faça estudos paraa construção
de um Bebedouro e a troca das mesinhas e banquinhos

que ficam na

cobertura de jogos na Praça da Matriz.

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação parte do principio de que a iniciativa
decorre dos próprios Senhores que frequentam a Praça para jogos de baralho
e domino, os mesmos relatam que devido ao calor, a torneira de agua que se
encontra no local, além de estar num local onde o sol deixa a agua muito
quente, a mesma vive quebrando. Sendo assim, em uma conversa com estes
senhores e uma visita ao local, relatam também que as mesas e banquinhos de
cimento lá construídos são muito baixos e que os mesmos devem ser trocados.

Plenário João Lucas Mariotto, 10 de Março de 2017

VIVIAN AP. BARBOSA
VEREADORA

I N D I C A Ç Ã O Nº. 020/2017

Indico na forma Regimental que se oficie ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo soliciteao Assessor de Serviços
Urbanos e Rurais, fazer estudos no sentido de colocar grade de proteção nas
Bocas de Lobo existente no final da Rua Ângelo Sereghetti, nos fundos do
Campo de Grama Sintética e na Rua João Menossi, em frente a casa do
senhor Devanir e da senhora Joice, colocar a tampa de proteção da boca de
lobo ali existente.

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação parte do principio de que as referidas
bocas de lobo estão sem a grade de proteção, podendo causar acidentes com
crianças ou adultos que ali transitam.
Plenário João Lucas Mariotto, 10 de Março de 2017

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº. 021/2017
Considerando que já existem Indicações apresentadas, e o
problema ainda persiste e até aumentou, solicitamos que se oficie ao Sr.
Prefeito Municipal, para que o mesmo, em virtude das dificuldades financeiras
do município e dos recursos que serão necessários para a Revitalização da
Vicinal Maria Ruiz Martins, que liga Anhumas a Pirapozinho, que faça gestão
junto ao DER – Departamento Estradas de Rodagem, para uma parceria na
realização da melhoria na Rodovia mencionada.
JUSTIFICATIVA
Estivemos fazendo o percurso da Vicinal Maria Ruiz Martins e
também da Vicinal AntonioFavareto, que liga Anhumas a Pirapozinho, e após
verificações efetuadas, foram detectados vários problemas de conservação,
sinalização e manutenção da rodovia
Entre eles vários problemas nos acostamentos, em laterais e
canaletas da vicinal, com muito matagal e buracos a exemplo da proximidade
da ponte do Córrego São Pedro.
A sinalização horizontal e vertical precisa de ser refeita e
ainda ser reforçada em trechos críticos, pois a estrada é muito estreita e com
varias curvas acentuadas.
Considerando finalmente que existem duas tubulações de
águas pluviais que passa em baixo da pista, e que vemos como um
problema muito grave, pois a sinalização é precária ou até inexiste, os locais
não contam com qualquer dispositivo de segurança, tipo boca de lobo, e
quando tem, não existe grade protetora e que podem ocasionar graves
acidentes naquele local.
Finalizando, observamos que a Vicinal não esta preparada para
receber o enorme fluxo de veículos de transportes que vem do Norte do Paraná
e do Pontal do Paranapanema e que desviam da Rodovia Assis Chateubriand
e utilizam a Vicinal, inclusive causando transtorno na área urbana do município
de Anhumas.
Plenário João Lucas Mariotto, 10 de Março de 2016
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR
CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO 022/2017

Indico na forma regimental, a exemplo da Indicação 029/2016
apresentada pelo Vereador José Luis Lopes Ascencio, que se oficie ao Sr.
Prefeito Municipal, para que o mesmo faça estudos, no sentido de melhorar e
revitalizar a área onde existe uma Praça no Jardim IV Centenário, localizada no
cruzamento das Ruas Paulo Remelli e Geraldo Rodrigues de Arruda.

JUSTIFICATIVA
Considerando que desde a inauguração do Conjunto Habitacional
IV Centenário, ainda não se conseguiu dar um destino adequado a Praça
existente no cruzamento das Ruas Paulo Remelli e Geraldo Rodrigues de
Arruda, localizada naquele bairro, sendo constantemente objeto de reclamação
dos moradores, visto que a mesma vive suja, cheia de mato, e trazendo um
mau aspecto aquele local.
Com a remodelação e reurbanização, iria se aproveitar, embelezar
aquele local (inclusive com a construção de uma Praça de Exercícios),
resolvendo os problemas que esse espaço vem causando ao longo dos anos.
Plenário João Lucas Mariotto, 10 de Março de 2017

FABIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 023/2017

Indico na forma Regimental que se oficie ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo soliciteao Assessor de Serviços
Urbanos e Rurais, fazer estudos

no sentido de colocar um obstáculo tipo

Tartaruga na rua Pedro Lopes Martins, no Conjunto Habitacional Jorge
Sereghetti, nas proximidades do nº 780

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação parte do principio de que os
moradores da referida rua estão preocupados com grande numero de crianças
existente nas imediações, e com a velocidade que os veículos alcançam na
referida rua, podendo causar acidente, e com a colocação do obstáculo evitaria
possíveis acidentes.
Plenário João Lucas Mariotto, 10 de Março de 2017

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO 024/2017

Na forma regimental, depois de ouvido o Plenário,
Indico ao Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo faça estudos
no sentido da construção de obstáculos tipo “Tartaruga” na Rua
Segundo Manoel Gardin, em especial nas proximidades da Creche
Municipal.

JUSTIFICATIVA
Mediante reclamações dos moradores sobre a velocidade dos
veículos que por ali transitam, a construção de Obstáculos tipo “Tartaruga”, é
trazer mais seguranças aos moradores e usuários da Creche.

Plenário João Lucas Mariotto, 11 de Março de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO 025/2017

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, Indico ao
Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo tome as devidas providencias no
sentido de regulamentar o uso das Caçambas no município, atendendo o que
dispõe a LC 122 de 14/03/2005 e outras legislações pertinentes, a saber:
Posicionamento e colocação correta nas ruas, obedecendo a normas de
Segurança, Trânsito e Ambientais;
Colocação de Sinalização atendendo as normas da ABNT, com faixas e pintura
refletiva:
Proibir a colocação nos passeios públicos e locais com visibilidade
comprometida:
Proibir o armazenamento e transporte de materiais perigosos e nocivos a
saúde;
Os Prestadores de Serviços de Caçamba deverão cadastrar as caçambas na
Prefeitura Municipal, com numeração individual e informações da empresa
proprietária, inclusive com números de telefones ou celulares;
Da possibilidade ainda de um projeto de Lei regulamentando e disciplinando o
serviço de caçambas no município.

JUSTIFICATIVA
A presente indicação tem o objetivo de normatizar e regulamentar
os serviços de caçamba no município, visando à segurança e proteção no
transito, em especial aos veículos, bicicletas, motos e pedestres.
Serviria ainda para disciplinar o armazenamento adequado e o uso
correto das caçambas no município.
Plenário João Lucas Mariotto, 11 de Março de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 026/2017

Indico na forma Regimental que se oficie ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a exemplo da INDICAÇÃO
006/2016 e não atendida, no sentido de fazer estudos e da possibilidade da
construção de um obstáculo, tipo TARTARUGA ou FAIXA ELEVADA, na Rua
Vicente José, nas proximidades do Velório Municipal.

JUSTIFICATIVA:

Os problemas e perigos que foram colocados na primeira
INDICAÇÃO de 2016 continuam a existir, pois as pessoas que solicitam o
OBSTÁCULO, o fazem por observar quando da realização de Velórios, e da
passagem de veículos em alta velocidade, colocando em risco a vida dos que
ali se fazem presentes, em especial crianças e idosos, bem como de
moradores das imediações. Estivemos junto com o Prefeito naquele local e
ele disse que iria analisar o local apropriado e que entendia também da
necessidade de um redutor de velocidade naquele local.

Plenário João Lucas Mariotto, 17 de Março de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
Vereador

I N D I C A Ç Ã O Nº 027/2017
Indico na forma Regimental, depois de participado ao
plenário, para que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para
que o mesmo, ouvindo funcionários, a Assessora Municipal de Saúde, usuários
e a população em geral, faça estudos no sentido de que, os Medicamentos
Controlados sejam fornecidos pela Farmácia Central do Município, das 7h00 as
17h00 e não apenas das 13h30min até às 17h, como acontece atualmente.

JUSTIFICATIVA
Considerando que foram muitas as pessoas e
famílias, que solicitaram a alteração do horário de fornecimento de Medicação
Controlada pela Farmácia Central do Município, entre eles os moradores da
Zona Rural, as pessoas que trabalham e usam o horário de intervalo de almoço
para buscarem os remédios, os que são atendidos no período da manha e não
podem pegar todos os medicamentos nesse período, daqueles que precisam
tomar o medicamento de manha e não conseguiram por uma razão ou outra
pegar o remédio no dia anterior e, finalmente porque, para conforto e bom
atendimento da população, os medicamentos não devem ter horários prédeterminados para o seu fornecimento.
Solicito ainda que a Secretaria Diretora desta Casa de
Leis envie copia da presente indicação a Senhora Glaucia A. Damasceno,
Assessora Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Anhumas.

Plenário João Lucas Mariotto, 17 de Março de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº. 028/2017
Indico na forma regimental, que se oficie ao
Senhor Prefeito Municipal e a Senhora Assessora de Saúde, Glaucia
Aparecida Damasceno, para que os mesmos façam estudo sobre a
possibilidade da confecção de IMÃS DE GELADEIRA, com recursos próprios
ou em parceria com as Farmácias do município, com os números dos
Telefones Fixos e Celulares que estão atualmente afixados nas UBS do
município, para distribuição ao comércio, órgãos públicos e a população em
geral.
CENTRAL AMBULÂNCIA
:
99742-4636
AMBULÂNCIA PLANTÃO
:
99739-8704
UBS - I MARINA C. LOPES
:
3286-1221 / 99636-7034
USF – II ALADIA ARAN
:
3286-1260 /99745-7077
FISIOTERAPIA
:
99748-3818
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
:
99799-8892
FÁRMACIA MUNICIPAL
:
99742-6499
ASSESSORA DE SAÚDE
:
99726-2173
COORDENADORA DE SAUDE :
99739-8733

JUSTIFICATIVA
Considerando que a comunicação dos referidos números dos
telefones e dos celulares a todas as casas, comércio, órgãos públicos e a toda
população anhumense, iriam em muito auxiliar quando da necessidade e
urgência em recorrer aos serviços de saúde.
Sabemos que nas horas difíceis, ficamos sem ação por
não termos os números dos telefones e dos celulares ligados à saúde e, se
tivéssemos os referidos números à disposição e com facilidade, poderia com
uma ação rápida, até salvar vidas ou ainda, termos um atendimento imediato,
com qualidade e conforto
Aproveitamos a oportunidade para parabenizar a
Assessoria de Saúde, pela iniciativa das informações dos números dos
telefones e celulares da Saúde e, o nosso objetivo com essa Indicação é
estender essa informação a toda a população anhumense .
Solicito ainda que, a Secretaria Diretora desta Casa de Leis,
envie cópia da presente Indicação a Senhora Glaucia A. Damasceno,
Assessora Municipal de Saúde de Anhumas.
Plenário João Lucas Mariotto, 21 de Março de 2017.

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO

VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº 029/2017

Indico na forma Regimental, depois de ouvido o
plenário, para que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no
sentido de corrigir um trecho de aproximadamente 500 metros na Estrada
Municipal conhecida como Brasileiras, que liga a Rodovia de Acesso Henrique
Moreno Milan a Vicinal Maria Ruiz Martins, no Km 03, uma vez que naquele
local as pedras além de enormes, estão expostas e devem ser retiradas e
substituídas por pedras finas, como as existentes na maior parte da estrada.
JUSTIFICATIVA
Trafegando por aquele local, verificamos que as pedras
lá colocadas são inadequadas e podem causar danos aos veículos, provocar
acidentes, com prejuízos materiais e risco de vida ao que se utilizam daquela
estrada e também o município ser acionado para reparar os danos provocados.

Plenário João Lucas Mariotto, 22 de Março de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã ONº 030/2.017

Depois de ouvido o plenário, INDICO na forma
regimental,solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que o
mesmo dentro das possiblidades financeira do Município, faça estudos no
sentido e efetuar a Pintura nos muros, Vestiários e Arquibancadas do Estádio
Municipal GuerinoPalmiro.

JUSTIFICATIVA

Considerando o estado que se encontra a pintura do
referido Estádio e, reinvindicação dos usuários e frequentadores do local.

Plenário João Lucas Mariotto, 23 de Março de 2017.

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
Vereador

I N D I C A Ç Ã ONº 031/2.017

Depois de ouvido o douto plenário, INDICO na forma regimental,
oficiando-se ao ExmoSr Prefeito Municipal, para que o mesmo, promova a
divulgação a população do dia e hora que acontece a coleta geral com
caminhão e trator, recolhendo entulhos, lixo, galhos de podas de árvores.

JUSTIFICATIVA

A população encontra-se em dúvida dos dias em que tal serviço está sendo
realizado e deseja ser informada para usarem de forma correta já que acontece
de colocarem no dia indevido e permanecer por vários dias na rua ou calçada.

Plenário João Lucas Mariotto, 24 de março de 2017.

GISELE DE CAPUA SOUZA
Vereadora

I N D I C A Ç Ã ONº 032/2.017

Depois de ouvido o douto plenário, INDICO na forma
regimental, oficiando-se ao ExmoSr Prefeito Municipal, para que o mesmo,
promova estudos e discussão com uma comissão de funcionários para revisão
e reformulação do Estatuto do Funcionário Municipal, proporcionando assim
melhor atenção aos direitos e deveres dos mesmo.

JUSTIFICATIVA

Sabemos que o Estatuto é de elaboração antiga e encontra-se desatualizado e
que também não contempla muitas situações.
É sabido de diversas reivindicações dos funcionários e também desta casa de
leis para pontos como : dia de folga, licença saúde, atestado para cuidar de
filhos e familiares, licença maternidade, etc.Com a revisão com certeza tudo
isso pode ser acrescentado contemplando os funcionários com diversos
benefícios que fazem parte de outras localidades.

Plenário João Lucas Mariotto, 24 de março de 2017.

GISELE DE CAPUA SOUZA
Vereadora

INDICAÇÃO 033/2017

Na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, Indico ao
Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo tome as devidas providencias e
solicite ao Assessor de Serviços Urbanos e Rurais, para inspecionar e se
preciso, corrigir a Boca de Lobo existente no cruzamento das Ruas Domingos
Ferreira de Medeiros e Valdemar Eleutério e da outra Boca de Lobo no
cruzamento das Ruas JacomoZocante com Segundo Manoel Gardin.

JUSTIFICATIVA

Conforme verificações no locais, observa-se que as Bocas de
Lobo estão inadequadas, sendo que a primeira citada, esta com medidas
desproporcionais e ainda oferece riscos, pela sua abertura, de levar animais e
pessoas na tubulação em casos de chuvas, e a segunda com elevação acima
do asfalto fazendo um degrau na rua, e sua largura irregular de 1,40m por
1,40m, com perigos a pedestres e veículos.

Plenário João Lucas Mariotto, 27de Março de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO 034/2017
Na forma regimental, após
leitura e
conhecimento do Douto Plenário, INDICAR ao Sr. Prefeito
Municipal, para que o mesmo determine a sua Assessoria de
Serviços Urbanos, vistoriar a Boca de Lobo localizada na Rua
Marciano Lopes Martins, em frente ao número 1510, no Conjunto
Residencial Jorge Sereghetti, e em se constatando problemas na
mesma, fazer os devidos reparos.

JUSTIFICATIVA
Atendendo solicitação dos moradores próximos ao endereço acima
mencionado, estive no local e constatei que a Boca de Lobo esta afundada e
oferece riscos, tanto a pedestres como a veículos e da possibilidade de
causar acidentes.

Plenário João Lucas Mariotto, 03 de Abril de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO 035/2017
Após sua leitura em Plenário e na forma regimental, INDICAMOS ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a exemplo da INDICAÇÃO 034/2016
e que ainda não temos informação se a mesma foi atendida, para que o Senhor
Chefe do Executivo, solicite estudos a Assessoria Municipal de Saúde, no
sentido da viabilização e da possibilidade de se firmar convenio com o Governo
Federal, e incluir Anhumas no programa “BRASIL SORRIDENTE”, e com isso
propiciar a disponibilização gratuita de próteses dentárias (dentaduras) a
população.

JUSTIFICATIVA
A iniciativa possibilitaria incluir Anhumas a receber recursos
financeiros, que seriam direcionados para atender aos munícipes de baixa
renda, com a confecção e distribuição de próteses dentárias (dentaduras),
sendo essa uma ação de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal
da população.
Na região já temos dezenas de municípios contemplados, entre eles,
Álvares Machado, Taciba, Inubia Paulistas entre outros, e que, o programa
BRASIL SORRIDENTE, já atende quase cinco mil municípios e beneficia mais
de 70 milhões de brasileiros, entre os quais pretendemos incluir os
anhumenses.
Solicito ainda que cópia da presente seja enviada ao Sra. Glaucia A.
Damasceno, Assessora Municipal de Saúde, ao qual solicitamos atenção
especial e atendimento da presente.

Plenário João Lucas Mariotto, 03 de Abril de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO 036/2017

Na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, Indico ao
Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo dentro da possibilidades financeiras
do Município, coloque uma cobertura tipo toldo, do portão até o prédio na
Escola Ademar Palmiro, como foi feito na Creche Municipal.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se faz em virtude de reclamação dos pais de alunos,
professores e funcionários, devido que em dias de chuva para adentrar à
referida escola, os mesmos acabam se molhando, e com a implantação da
cobertura iria sanara o problema.

Plenário João Lucas Mariotto, 07 de Abril de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO 037/2017

Na forma regimental e depois de ouvido o Plenário, indico que se
oficie ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, ao DER de Presidente Prudente e a
direção da CART, sobre a possibilidade de colocação de Placas com Frases
de Conscientização na Vicinal Maria Ruiz Martins e na Rodovia de Acesso
Henrique Moreno Milan, do tipo:
- CRIANÇAS NO BANCO TRASEIRO
- SE BEBER NÃO DIRIJA
- NÃO JOGUE LIXO NAS RODOVIAS
- MANTENHA DISTANCIA E EVITE COLISÃO TRASEIRA
- USE CINTO DE SEGURANÇA

JUSTIFICATIVA
A colocação de Frases de Conscientização nas estradas, teria o objetivo
de educar motoristas e passageiros de veículos, ônibus, motocicletas e
outros, no sentido de colaborar com a limpeza e segurança nas estradas, a
fim de amenizar os impactos causados pela imprudência e falta de respeito as
normas ambientais e de transito.
Plenário João Lucas Mariotto, 18 de Abril de 2017

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 038/2017

INDICAMOS na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, que se
oficie ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo faça estudos e da
possibilidade da construção de uma COZINHA PILOTO no nosso município.

JUSTIFICATIVA
Considerando os inúmeros benefícios que a construção de uma COZINHA
PILOTO iria trazer ao nosso município, pois teríamos com essa centralização,
um só local para o controle, recebimento e estoque dos produtos, bem como na
elaboração e padronização na produção das refeições servidas nas escolas,
creches, et., e com isso a redução de custos e a melhoria e qualidade da
alimentação.
A COZINHA PILOTO, com construção planejada e dotada de modernos
equipamentos para a produção de alimentos, traria conforto, segurança,
eficiência e melhores condições aos funcionários envolvidos nesse trabalho,
entre eles cozinheiras, nutricionistas e outros.
Sabedores das dificuldades financeiras do município, que deverá nesse
sentido, direcionar esforços e solicitar recursos a órgãos estaduais e federais, a
exemplo de outras Cozinhas Pilotos construídas em outros municípios,
segundo informações obtidas e sujeitas a confirmação, com recursos do Fundo
Nacional de Educação e do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
(FUNDEB).

Plenário João Lucas Mariotto, 18 de Abril de 2017.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 039/2017

INDICO na forma regimental, depois de
ouvido o Plenário, que se oficie ao Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo
faça estudos e, dentro das possibilidades orçamentárias, aproveitar parte da
área interna da "EMEF ADHEMAR PALMIRO", para a construção de um
ESTACIONAMENTO COBERTO.

JUSTIFICATIVA
Conforme informações obtidas, existe uma
área dentro da EMEF ADHEMAR PALMIRO, que poderia ser aproveitada para
a Construção de um ESTACIONAMENTO e se possível coberto, para ser
utilizado por funcionários e professores, trazendo a eles mais conforto e
segurança.
Solicito ainda que cópia da presente
INDICAÇÃO, seja enviada a Senhora Silvana Cavalieri, Diretora da EMEF
ADHEMAR PALMIRO.
Plenário João Lucas Mariotto, 17 de Abril de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 040/2017

Depois de ouvido o douto plenário, INDICO na forma regimental,
oficiando-se ao ExmoSr Prefeito Municipal, para que o mesmo, promova
estudos e previsão para compra de um ônibus rodoviário para o transporte dos
Universitários para Presidente Prudente.

JUSTIFICATIVA

É uma reivindicação dos mesmos para terem mais segurança e conforto na
viagem.

Plenário João Lucas Mariotto, 19 de abril de 2017.

GISELE DE CAPUA SOUZA
Vereadora

I N D I C A Ç Ã O Nº 041/2.017

Indico na forma regimental que se oficie ao senhor
Prefeito Municipal para que se faça estudos para a colocação de obstáculos
tipo“tartaruga” nas seguintes localidades:
- na Rua José Lopes Martins, em frente a Casa da Piscina e
- na Rodovia Vicinal Maria Rui Martins 50 metros antes da rotatória do
Conjunto Habitacional Jorge Seregheti,nos dois sentidos,

JUSTIFICATIVA

Mediante reclamações dos moradores sobre a velocidade dos
veículos que por ali transitam, a construção de um Obstáculo tipo “tartaruga”
traria mais segurança aos moradores próximos ao endereço acima citado.

Plenário João Lucas Mariotto, 20 de Abril 2017.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

INDICAÇÃO Nº. 042/2017

Após
sua
leitura
em
Plenário
e
na
forma
regimental, INDICAMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para
que o mesmo, estude a possibilidade da castração de cães e gatos, tanto dos
existentes nas residências bem como dos animais de rua, e ainda atendendo
reclamações da população, efetuar a fiscalização e controle da grande
quantidade de cachorros soltos pelas ruas da cidade.
Para a efetivação das medidas acima e pela ausência de um
Veterinário no quadro de funcionários do município, a sugestão seria a de fazer
um contrato com uma empresa do ramo ou mesmo com um Veterinário, para
fazer as castrações no município, atendendo uma vez por mês a população
para levar seus animais, e ainda de um convenio com um Canil em outro
município (considerando que seria inviável a construção de um Canil em nossa
cidade) para levar os cachorros que estão soltos na cidade.

JUSTIFICATIVA
Com a castração de gatos e cachorros, evitaríamos o seu
crescimento descontrolado. Da possibilidade de convênio com um Canil em
outro município, evitaríamos a presença de cachorros pelas ruas da cidade.
Consideramos ainda, que com tais medidas, evitaríamos muitos
problemas, tanto na questão da saúde pública, na agressividade, limpeza,
entre outros.
Finalizando e considerando a importância da presente Indicação,
solicitamos que se de conhecimento da mesma e, se oficie e se de ciência ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal e a Sra. Glaucia Aparecida Damasceno,
Assessora de Saúde do Município.
Plenário João Lucas Mariotto, 02 de Maio de 2017.

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 043/2017

Indicamos na forma regimental, ouvido o Plenário que se
oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo, faça
estudos no sentido de facilitar e melhorar a identificação de Ruas do
município e, colocar em todas as esquinas, PLACAS com os nomes das ruas
em todo o Município.

JUSTIFICATIVA
Considerando que algumas ruas do município ainda não
estão providas de PLACAS que identificam as suas ruas, acreditamos que
será uma indicação que poderá trazer inúmeros benefícios aos moradores e, a
sua execução, tornara a cidade mais organizada e bonita.
E em se colocando as placas, facilitaria a localização por
empresas de entregas, pelos agentes do Correio, Empresas de Agua e
Energia, além de outras, e por visitantes que não encontram os nomes das
Ruas que ainda faltam em alguns lugares.
Quando da visita a ETE - Estação de Tratamento de Esgoto
da SABESP, na Rua Antonio de Holanda Cavalcante, em toda a sua extensão
não tinha uma única placa de identificação da mesma, a exemplo de outras
que verificamos depois.
Plenário João Lucas Mariotto, 02 de Maio de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 044/2017

Na forma regimental e depois de ouvido o douto Plenário, INDICO ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo faça estudos para a instalação
de CÂMERAS DE SEGURANÇA no município de Anhumas, e em especial,
nas entradas e saídas do município, localizadas no Portal de Entrada, próximo
ao Ginásio de Esportes; Rotatória Luiz José, próxima ao Cemitério Municipal
Cristo Redentor e nas proximidades da Rotatória José Lopes (Rotatória do
Cristo), além de outros pontos a critério da administração.

JUSTIFICATIVA
Considerando que, achamos insuficiente as poucas Câmeras
de Segurança existentes no município, algumas de propriedade de
comerciantes, entendemos que o Município poderia participar na Instalação
de um Sistema de Segurança, com a instalação de mais Câmeras de
Monitoramento.
O objetivo com tal ação, seria prevenir e também reprimir casos de
furtos, roubos, agressões, atos de vandalismo e demais infrações, trazendo
segurança a população.

Plenário João Lucas Mariotto, 02 de Maio de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 045/2017

Depois de ouvido o douto plenário, INDICO na forma regimental,
oficiando-se ao Exmo Sr Prefeito Municipal, para que o Centro Comunitário
Ataliba Rodrigues seja equipado com cadeiras, mesas, som, material de
cozinha.

JUSTIFICATIVA

O referido salão é usado por diferentes setores e público para diversas
finalidades, tais utensílios e equipamentos vão facilitar os usuários dando maior
comodidade e facilidade .

Plenário João Lucas Mariotto, 03 de maio de 2017.

GISELE DE CAPUA SOUZA
Vereadora

I N D I C A Ç Ã O Nº 046/2017
Indicamos, na forma Regimental, depois de ouvido o
plenário, para que se oficie a SABESP, no sentido de que se tomem
providências quanto aos reparos efetuados no asfalto em vias públicas, quando
dos serviços de ampliações e ligações e consertos da rede de água e esgoto,
pois os "remendos" no asfalto, têm mostrado obras mal feitas e de péssima
qualidade.

JUSTIFICATIVA
As ruas de nossa cidade estão quase todas
comprometidas com os reparos efetuados, que estão ou acima ou abaixo do
nível do asfalto, e até em alguns lugares a formar buracos e pequenas valas, a
exemplo das proximidades da Creche e da EMEI entre outros.
A população tem feito muitas criticas por esses
serviços mal feitos no asfalto, que não tem seguido os padrões exigidos,
provocando infiltrações de água, ondulações, buracos e até a estética do
asfalto anteriormente executado tem sido comprometida.
Que se de ciência do presente a Srª Mari Inês de
Jesus dos S. Pagliarini, Gerente de Setor da SABESP, bem como ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Anhumas, para que o mesmo tome providências quanto à
situação exposta na presente Indicação, mesmo porque existe uma Lei que
disciplina as obras realizadas por Concessionarias de Água, Energia e
Telefonia no município.

Plenário João Lucas Mariotto, 15 de Maio de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº 047/2017
INDICO na forma Regimental, depois de ouvido o plenário, para que
se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no sentido de o mesmo
faça estudos, para construir um obstáculo, tipo “Tartaruga” na Rua Vicente
José, entre o numero 629 da residência do Sr. Oscar Batista e a Padaria
SABOR DO TRIGO, local sugerido pelos próprios moradores da rua,
representados nesta Indicação pela Srª. Juliana Amâncio Raminelli.

JUSTIFICATIVA
Considerando que a Rua Vicente José é a principal rua de entrada e
saída do município e, o fluxo de veículos aumentou substancialmente,
principalmente de automóveis e veículo de carga do próprio município e
também daqueles que vem da região de Pirapozinho, Pontal do Paranapanema
e do estado do Paraná;
Considerando que o obstáculo tipo “Tartaruga” colocado naquela
rua, em frente ao Lanche da Diva e o próximo colocado próximo a Espetaria do
Marquinho, tem uma distância de quase 200 metros, o que faz a velocidade
dos veículos em muito aumentarem, entre os dois obstáculos;
Considerando que a Rua Vicente José tem um grande fluxo de pais
e alunos que se dirigem a EMEI – Escola Municipal de Educação Infantil
Ursinhos Carinhosos;
Finalmente que, por estas e por outras considerações que justificam
a presente Indicação, contamos com a sensibilidade do Sr. Prefeito para o seu
atendimento.

Plenário João Lucas Mariotto, 17 de Maio de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 048/2017

Depois de ouvido o douto plenário, INDICO na forma regimental,
oficiando-se ao Exmo Sr Prefeito Municipal, para que o mesmo notifique a
empresa CART, responsável pela estrada Henrique Moreno Milan, melhorias
no acesso de entrada para o Bairro Chácara das Paineiras, o mesmo necessita
de: acostamento adequado para os que aguardam para adentrar a via de
acesso ao bairro, para parada de ônibus, sinalização adequada e alerta na
pista tipo treme-treme ou obstáculo.

JUSTIFICATIVA
Naquele local da pista são vários os usuários que já presenciaram ou
passaram por algum tipo de perigo de acidente .O mesmo encontra-se sem
acostamento adequado, sem sinalizações como: reduza a velocidade, para
entrar aguarde no acostamento e outras, ocasionando vários imprevistos de
trânsito naquele local podendo ocorrer acidentes com veículos e também
moradores que constantemente utilizam o ônibus e descem naquele local. È
necessário providências e melhorias urgente.
.
Plenário João Lucas Mariotto, 17 de maio de 2017.

GISELE DE CAPUA SOUZA
Vereadora

INDICAÇÃO Nº 049/2017

Depois de ouvido o douto plenário, INDICO na forma regimental,
oficiando-se ao Exmo Sr Prefeito Municipal, para que o mesmo determine a
colocação de uma Lixeira na parte externa do Velório Municipal

JUSTIFICATIVA
Naquele local quando a população vela seus entes queridos, é servido café e
lanches, e o lixo tais como copinhos descartáveis e guardanapos são jogados
no chão, e com a instalação da referida lixeira, sanaria o problema.
.
Plenário João Lucas Mariotto, 19 de maio de 2017.

DOUGLAS ALVES BARBOSA
Vereador

INDICAÇÃO Nº 050/2017

Depois de ouvido o douto plenário, INDICO na forma regimental,
oficiando-se ao Exmo Sr Prefeito Municipal, para que o mesmo determine a
colocação de uma Placa Indicativa para que os Caminhões, Carretas e BiTrem, que chegam à Rotatória Zezé Lopes, pela Rodovia Henrique Moreno
Milan, trafeguem pelo Anel Viário.

JUSTIFICATIVA
Com a colocação da referida placa, iria evitar o grande fluxo de Carretas que
trafegam pela Rua Vicente José..
Plenário João Lucas Mariotto, 19 de maio de 2017.

DOUGLAS ALVES BARBOSA
Vereador

INDICAÇÃO Nº 051/2017

Indico na Forma Regimental que se Oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal para que o mesmo possa criar no Municipio a Casa dos Conselhos
Municipais, para que assim os mesmos possam ter uma atuação seria e
comprometedora com as Leis e Recursos alocados para o Município.

Justificativa
Sabemos que os Conselhos são de grande importância para todos os
municípios, pois são através dos Conselhos que a participação da população
formula e implementa as politicas públicas na qual a cidadania deixe de ser
apenas um direito, mas uma realidade. É Através dos Conselhos que os
Recursos Federais e Estaduais são distribuídos aos Muncipios, pois é de suma
importância que todos os Recursos que são alocados para o Muncipio passe
pela aprovação dos Conselheiros, para que a população seja garantida com
seus direitos e deveres. Solicito a Vossa Senhoria que pense na possibilidade
de termos no município a Casa dos Conselhos, designando para a mesma um
funcionário(a) para que o mesmo possa atuar diretamente com todos os
Conselhos Municipais, fazendo assim todos os Conselhos: Assistência Social,
Saúde, Educação, Idoso, Criança e Adolescente etc...atuarem com mais
responsabilidade e fazermos dos nossos Conselhos atuantes e também dos
Conselheiros pessoas comprometidas com a realidade do nosso Município e
do nossoPaís.
Plenário João Lucas Mariotto, 19 de maio de 2017.

VIVIAN AP. BARBOSA
VEREADORA

INDICAÇÃO Nº 052/2017

Indico na Forma Regimental depois de ouvido o Douto Plenário que se oficie ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que o mesmo possa avaliar a
contratação de mais um Profissional da área de Psicologia para o atendimento
as demandas de nosso Município.

Justificativa
A população do nosso município tem aumentado e com isso as Demandas
para atendimentos das politicas de Saúde estão com auto número de
atendimentos e encaminhamentos onde se faz necessário a contratação de
mais um Profissional da área de Psicologia. Algumas mães tem solicitado este
atendimento. Solicito que seja encaminhado uma cópia deste documento ao
Senhor Prefeito Municipal e também a Assessoria Municipal de Saúde para
fazerem estudos quanto a essa contratação.

Plenário João Lucas Marioto, 19 de maio de 2017

Vivian Ap. Barbosa
Vereadora

I N D I C A Ç Ã O Nº 053/2015

Indico na forma Regimental, depois de ouvido o
plenário, para que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no
sentido de verificar e proceder os devidos reparos em alguns cruzamentos de
ruas, a exemplo dos cruzamentos das Ruas João Lucas Mariotto e Rua Padre
João Kivilus, em frente ao Estádio Municipal Guerino Palmiro e no cruzamento
da Rua Domingos Ferreira de Medeiros com a Rua Padre João Kivilus, entre
outras

JUSTIFICATIVA
Os locais acima mencionados, ficam com acumulo de agua, tanto
das chuvas como das residências, e causam problemas no que diz respeito a
proliferação dos mosquitos da dengue, de espirar agua nos pedestres, quando da
passagem de veículos e no perigo no trânsito de motocicletas que, inclusive já
provocou um acidente.
Solicitamos ainda, que se de conhecimento da presente ao Sr.
João Carlos Cruzeiro, Assessor de Obras, Limpeza, Parques e Jardins e ao Sr.
Mauricio Mingroni, Diretor de Serviços Urbanos e Rurais, para o melhor cumprimento
e efetivação de nosso pedido.

Plenário João Lucas Mariotto, 19 de Maio de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
Vereador

I N D I C A Ç Ã O Nº 054/2017

INDICO na forma Regimental, depois de participado ao plenário,
para que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que o
mesmo, ouvindo funcionários, a Assessora Municipal de Saúde, usuários e a
população em geral, faça estudos no sentido de dotar a “USF II - ALADIA
ARAN RODRIGUES”, de SALAS destinadas a:
01- ESTERILIZAÇÃO
02- LAVAGEM DE MATERIAL CONTAMINADO (Expurgo)
03- SUTURA.

JUSTIFICATIVA
Considerando que há a necessidade de esterilização de
instrumentos e material, e com isso evitar os perigos de contaminação, bem
como quanto aos primeiros socorros em caso de pequenas suturas, evitando o
transporte dos pacientes para fora do município, principalmente em horário de
expediente, e nesse sentido, trazer conforto, satisfação e pronto atendimento a
população, foi o propósito da elaboração da presente Indicação.
Solicito ainda que se de conhecimento do presente a Srª. Glaucia
A. Damasceno, Assessora de Saúde do Município.

Plenário João Lucas Mariotto, 29 de Maio de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 055/2017
Indico na forma regimental, ouvido o plenário, que se oficie ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo faça estudos no sentido de
transformar e modificar o Parque Infantil existente na “Praça Poliesportiva
Alziro Aran Rodrigues”, mantendo e adequando os que são utilizados,
implementando novos brinquedos mais acessíveis, em substituição a outros
aparelhos, que não são utilizados, nem por adultos e muito menos por crianças
e, revitalizando a Pista de Skate.

JUSTIFICATIVA
Considerando que além da nossa verificação, bem como também
através da sugestão de frequentadores, sejam pais ou crianças, que vários
aparelhos do Parque Infantil, colocados na Praça Esportiva, são inadequados,
a exemplo dos pneus, que além de terem farpas de arame, acumulam agua e
não são utilizados (a critério da administração a sua substituição ou a
colocação de cadeirinhas de balanço) e até alguns perigosos para a sua
utilização, mesmo porque muitos deles nem sequer são utilizados e, portanto
deveriam ser substituídos por outros mais adequados.
Com
relação ao brinquedo que contem o escorregador, a gondola tem falta de
elementos e, esses espaços podem causar acidentes, bem como mudar a
forma de acesso a plataforma coberta e a gondola, que sugerimos serem feitas
por degraus, sem perigos de acidentes.
Finalmente, solicitamos ainda, a revitalização do piso da Pista de
Skate, a recolocação da Placa Indicativa de Obrigação de Uso de
Equipamentos de Proteção e dos corrimões das arquibancadas que
quebraram, tem pontas no chão e falta um trecho na proteção. Solicitamos
ainda, que se de conhecimento do presente, ao Sr. Arthur V. Marcelo, Assessor
de Esportes do Município.
Plenário João Lucas Mariotto, 07 de Junho l de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

CESAR ALVES BARBOSA
Vereador

I N D I C A Ç Ã O Nº. 056/2017

Indico na forma Regimental que se oficie ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo solicite ao Assessor de Serviços
Urbanos e Rurais, fazer estudos no sentido de colocar um obstáculo tipo
Tartaruga na Rua Angelo Sereghetti, no Jardim IV Centenário, nas
proximidades do nº 173

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação parte do principio de que os
moradores da referida rua estão preocupados com grande numero de crianças
existente nas imediações, e com a velocidade que os veículos alcançam na
referida rua, podendo causar acidente, e com a colocação do obstáculo evitaria
possíveis acidentes.
Plenário João Lucas Mariotto, 09 de Junho de 2017

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 057/2017
INDICO na forma regimental, ouvido o Plenário, que se oficie
ao Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo faça estudos, no sentido da
construção de uma CANCHA PARA JOGO DE BOCHAS E DE MALHAS no
município de Anhumas, e se possível, na Praça Poliesportiva.

JUSTIFICATIVA
Considerando que a pratica esportiva da Bocha foi uma
tradição praticada por dezenas de pessoas do município e que hoje esta
pratica, esta sem a possibilidade de ser exercida, pois o único
estabelecimento particular que tinha um campo de bocha o desativou.
Anhumas já teve inclusive, participações e até foi campeã em
Jogos Regionais na modalidade de Bocha, dando grande destaque ao nosso
município.
Considerando finalmente que, a construção da Cancha para Bocha
e Malha, trariam mais opções de práticas esportivas e proporcionar melhor
qualidade de vida e lazer ao nosso município e a sua população, é que motivaram
a elaboração da presente indicação.
Solicitamos ainda a Secretaria Diretora da Câmara, de
conhecimento do presente, ao Sr. Arthur V. Marcelo, Assessor de Esportes do
Município e ao Senhor Laércio Benko, Secretário de Turismo do Estado de São
Paulo, para que o mesmo estude a possibilidade de atender ao município, na
liberação de recursos para a efetivação da presente indicação.

Plenário João Lucas Mariotto, 23 de Junho de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 058/2017

INDICO na forma regimental, ouvido o Plenário, que se oficie ao Senhor
Prefeito Municipal, para que o mesmo faça estudos, no sentido de fazer
estudos para dotar o Conselho Tutelar de Anhumas de um Carro, de cinco
computadores, impressora, um bebedouro e um refrigerador, para facilitar o
trabalho dos Conselheiros Tutelares e prestar melhor atendimento a
população, e que nesse sentido fazer tratativas junto as esferas do Governo
Federal, em especial ao Deputado Vicentinho, visando recursos para a
obtenção do KIT acima mencionado.

JUSTIFICATIVA
Considerando que os trabalhos desenvolvidos pelos
Conselheiros Tutelares, tem se mostrado de suma importância para a proteção
das crianças e dos adolescentes, consideramos importante dotar aquele local de
um Carro, de equipamentos e mobiliário que venham trazer conforto e facilidade
no trabalho e no atendimento ao município e a população de modo geral.
Solicitamos ainda a Secretaria Diretora da Câmara, de
conhecimento do presente, aos Conselheiros Tutelares, a Presidente Municipal do
CMDCA, Marta Palmeira Kaus, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente ao Exmo. Senhor Deputado Federal Vicentinho, para que o mesmo
estude a possibilidade de atender ao município, na liberação de recursos para a
efetivação da presente indicação.

Plenário João Lucas Mariotto, 23 de Junho de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 059/2017
INDICO na forma regimental, depois de ouvido o Douto Plenário, que
pelo presente, se oficie aos abaixo relacionados, no sentido de solicitar dos
mesmos, que intercedam e tomem as devidas providências, no sentido de para
que se façam melhorias e o recapeamento da Estrada Vicinal, que se inicia na
Rotatória do Aeroporto Internacional Adhemar de Barros, na Rodovia Assis
Chateaubriand SP-425, com uma extensão de 1900 metros, mais 400 metros
de Estrada de Terra, que dão acesso a dezenas de propriedades rurais e na
sua continuidade, ao LATICINIO SANTA CLARA, ao Bairro Noite Negra e ao
Distrito de Espigão.
01- MATEUS GODÓI
Diretor Presidente da PRUDENCO
Rua Dr. José Fóz, 126 Bairro do Bosque
19010-040 Presidente Prudente – SP
02- ROGÉRIO GALINDO
Vereador da Câmara Municipal de Pres. Prudente
Av. Washington Luiz, 1544 Centro
19010-090 Presidente Prudente – SP
03- MILTON CARLOS DE MELLO
Diretor Regional da CDHU de Presidente Prudente
Rua Laguna, 308 Vila Liberdade
19050-730 Presidente Prudente – SP

JUSTIFICATIVA
Considerando que a Estrada Vicinal mencionada, encontra-se em péssimas
condições, e de que a mesma tem uma importância fundamental na vida e na
atividade econômica de pessoas, de Chácaras, Ranchos, Estâncias, de propriedades
rurais, de empresas (Empresa de Transporte Estrela do Oeste, Sami Ind. e Com, de
Leite e Derivados, Granja Espigão entre outras) que necessitam dela para diversos
fins, como o escoamento da produção agropecuária, em especial dos Bairros
Aeroporto, Noite Negra entre outros, bem como ainda no transporte de Leite e na
distribuição de produtos da Usina de Beneficiamento (requeijão, leite pasteurizado,
etc.), do Laticínio Santo Clara, e ao acesso e deslocamento da população residente
naquela região. Solicito ainda que a Secretaria Diretora desta Casa de Leis, que se
oficie e envie copia da presente Indicação aos Diretores da SAMMI – Ind. e Com, de
Leites e Derivados (Laticínio Santa Clara) e ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de
Anhumas, Genildo Ramineli.

Plenário João Lucas Mariotto, 20 de Julho de 2017.
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 060/2017
INDICO, na forma regimental, que se oficie ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal, no sentido de que o mesmo faça estudos, para se efetivar através
de parceria público/privada, ou através de recursos próprios, na construção ou
aquisição de um RELÓGIO DIGITAL URBANO (nos moldes do existente em
Regente Feijó e Pres. Prudente, com fotos anexas), do tipo Torre e com a
colocação no topo da AVE ANHUMAS e, a título de sugestão, poderiam ser
colocados, entre outros locais, no TERMINAL URBANO JOÃO LUCAS ARAN,
PRAÇA POLIESPORTIVA ALZIRO ARAN RODRIGUES e PRAÇA PADRE
JOÃO KIVILUS.

JUSTIFICATIVA
Com o atendimento da construção ou aquisição do RELÓGIO DIGITAL
URBANO, além da sua atração pela beleza e visibilidade diurna e noturna,
também iria trazer informações a população sobre DATA, HORÁRIO E
TEMPERATURA.
A colocação da AVE ANHUMAS, no topo do RELOGIO, serviria como
homenagem e resgate da história, uma vez que tal ave representa e deu
origem ao nome do município e, não vemos a sua presença em nenhum
Órgão, prédio ou espaço público do município.
Poderia a exemplo de outros municípios, executar a presente Indicação
através da parceria publico/privada, ou com a participação do estado,
enviando-se cópias da presente as Secretarias e Órgãos do Governo e, nesse
sentido, da possibilidade de que sejam disponibilizados recursos para o
atendimento desta INDICAÇÃO, se a mesma não puder ser realizada com
recursos próprios.

Plenário João Lucas Mariotto, 15 de Agosto de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO 061/2017
Na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, Indicamos
ao Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo solicite ao Assessor de Serviços
Urbanos e Rurais, no sentido de executar serviços e reparo nos seguintes
locais:
1. Rua Zacomo Zocante, no cruzamento com a Rua Vicente Ferrari (nº 794), pois
a boca de lobo esta danificada;
2. Rua Vicente Ferrari, no cruzamento com a Rua Paulo Remelli (em frente à
casa do Luiz de Carvalho), onde a boca de lobo foi danificada por um
caminhão;
3. Rua Segundo Manoel Gardin, no cruzamento com a Rua Francisco Mingroni
Neto (em frente ao orelhão), onde já existia um problema no asfalto da rua e,
até houve queda de um caminhão anteriormente.

JUSTIFICATIVA

No final do mês de julho, conforme solicitação dos moradores,
informamos ao Sr. João Carlos Cruzeiro, que tomou as providencias e o
trabalho foi feito quase que imediatamente, e nesse sentido, a presente
Indicação vem como forma de agradecer, pois reconhecemos o empenho do
Assessor de Serviços Urbanos e Rurais, em atender e resolver os problemas
acima elencados, trazendo satisfação às pessoas e aos Vereadores autores da
presente propositura.
Plenário João Lucas Mariotto, 16 de Agosto de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 062/2017

Indico na forma Regimental que se oficie ao Senhor
Prefeito Municipal, no sentido de fazer estudos, para a colocação de PLACAS
DE LIMITE DE VELOCIDADE, nas proximidades da EMEF ADHEMAR
PALMIRO E CRECHE CLOTILDES LOPES TREVISAN, bem como a repintura
de FAIXAS DE PEDESTRES existentes nas imediações dos locais acima
citados.
JUSTIFICATIVA:
Os moradores próximos bem como os pais das crianças que
frequentam a Emef Adhemar Palmiro e a Creche Clotildes Lopes Trevisan,
solicitam providencias, quanto a velocidade dos veículos que transitam
próximo aos locais acima citados e também da pintura das faixas dos
pedestres que estão apagadas e, com essas providencias, iriam reduzir a
velocidade dos veículos que transitam por aqueles locais, bem como dar maior
segurança para o uso das faixas de pedestres,, e com isso diminuir a
possibilidade de acidentes, principalmente no horário de entrada e saída das
crianças da escola e da creche.
.

Plenário João Lucas Mariotto, 16 de Agosto de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO 063/2017

INDICO, na forma regimental, depois de ouvido o douto Plenário,
que se oficie ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Anhumas, para que o
mesmo determine ao Setor de Obras do município, para providenciar reparos
no asfalto do cruzamento das Ruas Vicente Ferrari e Rua João Menossi (ao
lado do Bar do Edinho).

JUSTIFICATIVA
O local acima citado tem sido alvo de reclamações dos moradores próximos e
de quem passa no local acima citado, em função de irregularidades naquele
cruzamento, por conta do desgaste do asfalto, que ocasionou uma valeta, dificultando
o transito de pedestres, ciclistas, entre outros, causando danos aos veículos, bem
como o acumulo de água, favorecendo a criação e proliferação de mosquitos, além do
mau cheiro.
Plenário João Lucas Mariotto, 29 de Agosto de 2017

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº. 064/2017
INDICAMOS na forma regimental, depois de ouvido o
plenário, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que sejam
tomadas medidas urgentes, na limpeza nos finais da Praça José Pivaro e das
Ruas José Lopes Martins, Segundo Manoel Gardin e Vicente Ferrari, no Jardim
Esplanada, bem como da área anexa aquele bairro, que consta pertencer aos
sucessores do Sr. José Mirandola. Solicitamos ainda a Secretaria Diretora
desta Câmara Municipal, que também de conhecimento do presente, a
Senhora Glaucia A. Damasceno, Assessora de Saúde do Município.

JUSTIFICATIVA
Alguns moradores, que após já terem feito varias reclamações sobre o
acumulo de lixo, água parada, restos de materiais de construção, etc., que
facilitam a proliferação de mosquitos, ratos, baratas e outros insetos, e com
isso a transmissão de doenças, como a Dengue, Zika, Chikunguya, febre
amarela, entre outras e com o risco de morte inclusive, e de que não tiveram o
devido retorno, nos procuraram e solicitaram para que intercedêssemos e
pedíssemos uma severa e urgente ação do poder público para a solução do
problema, dizendo inclusive em procurarem órgãos superiores e até aos meios
de comunicação, e nesse sentido, tentar resolver a questão a nível municipal,
contamos com a sensibilidade das pessoas e Órgãos da Saúde do Município,
responsáveis pelas medidas necessárias a solução dos problemas aqui
apresentados é que nos levaram ao feitio da presente Indicação.
Plenário João Lucas Mariotto, 05 de Setembro de 2017.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 065/2017

Indico na forma Regimental que se oficie ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo solicite ao Assessor de Serviços
Urbanos e Rurais, senhor João Carlos Cruzeiro, fazer estudos no sentido de
colocar a tampa de concreto (QUE ESTA QUEBRADA), no inicio da Rua
Angelo Serehetti, nos fundos do campo de Grama Sintética

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação parte do principio de que as referida
boca de lobo esta sem a tampa proteção, podendo causar acidentes com
crianças ou adultos que ali transitam.
Plenário João Lucas Mariotto, 21 de Setembro de 2017

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 066/2017
-Considerando as
reclamações
dos
moradores
do
CONJUNTO
HABITACIONAL JORGE SEREGHETTI, sobre vários problemas nos imóveis,
bem como quanto à acessibilidade, pois a Rotatória, Ruas, Avenidas e a
Vicinal Maria Ruiz Martins que dão acesso ao Conjunto, não contam com
iluminação e não tem calçadas ou acostamento;
-Considerando que vários moradores do CONJUNTO HABITACIONAL JORGE
SEREGHETTI, tem comparecido as Sessões da Câmara Municipal, solicitando
a interferência dos Vereadores para a solução dos problemas acima citados;
-Considerando que elaboramos um Questionário para que os 106 (cento e seis)
moradores do Conjunto Habitacional relatassem os problemas dos imóveis e
da iluminação e acesso ao Conjunto e que 65 (sessenta e cinco) deles
responderam ao mesmo;
-Considerando que para melhor avaliação e analise da situação do
CONJUNTO HABITACIONAL JORGE SEREGHETTI, anexamos aos
Questionários 02 (duas) fotos com o nome e endereço de seus proprietários;
-Considerando finalmente que, estaremos também enviando todo esse material
(Questionário e fotos), a outros órgãos públicos, em especial a CDHU de
Presidente Prudente, ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, para conhecimento e possíveis providencias.
INDICAMOS na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, que a
presente INDICAÇÃO, acompanhadas das 65 (sessenta e cinco) cópias dos
QUESTIONÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS DO CONJUNTO
HABITACIONAL JORGE SEREGHETTI, preenchido por seus moradores, e
fotos de dois imóveis com nome e endereço de seus proprietários, sejam
enviadas mediante Oficio ao Senhor Prefeito Municipal para conhecimento e
possíveis providencias.

Plenário João Lucas Mariotto, 03 de Outubro de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 067/2017

Depois de ouvido o douto plenário, INDICO na forma
regimental, oficiando-se ao Exmo Sr Prefeito Municipal, para que o
mesmo veja a possibilidade de enviar o caminhão pipa para molhar
a estrada do rodoanel nos dias de seca e vento.

JUSTIFICATIVA
Os moradores das Ruas da cidade que estão próximas a esse local
reclamam da grande quantidade de poeira nesse período.
.

Plenário João Lucas Mariotto, 06 de outubro de 2017.

GISELE DE CAPUA SOUZA
Vereadora

INDICAÇÃO Nº 068/2017

Depois de ouvido o douto plenário, INDICO na forma
regimental, oficiando-se ao Exmo Sr Prefeito Municipal, para que o
mesmo solicite do setor responsável para que faça melhorias no
final da Rua Padre Orlando Luis Gazolla no início da estrada rural
que segue para o Bairro Córrego Açu.
JUSTIFICATIVA
Passando pelo referido local constatei a precariedade da estrada.
.

Plenário João Lucas Mariotto, 06 de outubro de 2017.

GISELE DE CAPUA SOUZA
Vereadora

INDICAÇÃO 069/2017

INDICO, na forma regimental, depois de ouvido o douto Plenário,
que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Anhumas, para
que o mesmo solicite ao Setor de Obras, Limpeza, Parques e Jardins do
município, da possibilidade de reativar a FONTE tipo, cascata e cortina d’água,
da Praça Padre João Kivilus.

JUSTIFICATIVA
O local acima citado, tem sido alvo de reclamações dos moradores
próximos, frequentadores e de pessoas que visitam o município, que solicitam
a reativação da Fonte tipo Cascata e Cortina de água, que é um atrativo e local
de lazer da praça, aliado ao fato de que, quando a mesma não esta
funcionando, acumula insetos, mosquitos e besouros no lençol d’agua. Solicito
ainda que se envie cópia da presente, ao Sr. Mauricio da Silva, que responde
pela Assessoria de Obras, Limpeza, Parques e Jardins.

Plenário João Lucas Mariotto, 18 de Outubro de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO 070/2017

INDICO, na forma regimental, depois de ouvido o douto Plenário,
que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Anhumas, para
que o mesmo solicite ao Setor de Obras, Limpeza, Parques e Jardins, bem
como ao Setor de Serviços Urbanos Rurais do município, da possibilidade de
reinstalar o Bebedouro de Água do Terminal Rodoviário Municipal João Lucas.

JUSTIFICATIVA
São muitas as reclamações dos usuários do Terminal Rodoviário,
principalmente nesse período de muito calor, dizendo da retirada, há quase um ano,
do Bebedouro que estava instalado naquele local, e que o mesmo ainda não foi
recolocado. Solicito ainda que se envie cópia da presente, ao Sr. Mauricio da Silva,
que responde pela Assessoria de Obras, Limpeza, Parques e Jardins e ao Sr. Mauricio
Mingroni, Diretor de Serviços Urbanos e Rurais..

Plenário João Lucas Mariotto, 18 de Outubro de 2017.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 071/2017
CONSIDERANDO a reunião realizada no ultimo dia 31/10/2017, na Câmara
Municipal de Anhumas, com os funcionários da Elektro: Supervisor Juraci de
Oliveira e os Diretores Institucionais Fabio Costa e Dulci Cunha;
CONSIDERANDO que na oportunidade, foram tratados de vários assuntos
sobre a prestação de serviços da Elektro em nosso município, bem como de
sua Área Institucional e seu relacionamento com empresas, Órgãos Públicos,
Conselhos Municipais e aos consumidores em geral;
CONSIDERANDO finalmente que, a ELEKTRO, conforme informações dos
seus Diretores presentes na reunião acima citada, nos informaram que aquela
empresa tem a obrigação de usar recursos para o PROGRAMA DE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, previsto no Contrato de Concessão e na Lei
9.991/00, regulado pela ANEEL. (cópia anexa sobre informações do Programa
de Eficiência Energética).
INDICAMOS, depois de ouvido o Plenário, na forma regimental, que se oficie
ao Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal Robson Mariano, para
que verifiquem da possibilidade de execução de PROJETOS dentro do
Programa de Eficiência Energética da Elektro, e propiciar ao município
receber vários benefícios, entre os quais destacamos:
1. ENERGIA COMUNITÁRIA destinado a consumidores de baixa renda, com o
auxilio de instalações elétricas, padrões e instalação de aquecedor solar, e até
a substituição de refrigeradores e lâmpadas por modelos mais eficientes.
2. ELEKTRO NAS ESCOLAS destinado a crianças e professores, inclusive com a
capacitação de professores para desenvolver o Programa sobre o consumo
consciente e racional de energia elétrica.
3. MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA com projetos destinados a dotar
espaços e prédios públicos como praças, quadras esportivas, jardins,
academias ao ar livre com modernização da iluminação, inclusive a
ornamental.
JUSTIFICATIVA
Com a elaboração de Projetos, o município de Anhumas ficaria habilitado
a ser incluído no Programa de Eficiência Energética da Elektro e receber os
benefícios acima citados.
Plenário João Lucas Mariotto, 08 de Novembro de 2017.

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA
VEREADOR

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

