INDICAÇÃO Nº 001/2018

INDICO, na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, para que
se oficie ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que o mesmo autorize a
construção de um obstáculo tipo “TARTARUGA”, na Rua Padre Sarrion, saída
para o Bairro Noite Negra, nas proximidades do cruzamento da Rua João
Mingroni, local este onde está localizada a IGREJA MISSÕES IDE AGORA.

JUSTIFICATIVA
Estive no local acima mencionado, e presencie um grande fluxo de
veículos, que adentram e saem de Anhumas, vindo e indo para as diversas
propriedades da Zona Rural e ao Bairro Noite Negra, e a grande maioria dos
veículos em alta velocidade, colocando em risco aos moradores das
proximidades do local acima citado, e em especial aos frequentadores da
IGREJA MISSÕES AGORA.
Solicitamos a atenção especial do Sr, Prefeito a presente Indicação e
temos a certeza do seu atendimento, considerando que a construção do
obstáculo tipo TARTARUGA, vira trazer mais tranquilidade e segurança a
moradores e frequentadores próximos ao local acima citado.

Plenário João Lucas Mariotto, 25 de Janeiro de 2018

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO 002/2018

Na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, INDICO
ao Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo, solicite a inspeção e verificação
de água parada e acumulada nas guias e sarjetas da Rua João Lucas Mariotto,
entre as Ruas Vicente José e Aparecida Zélia Pelizari Lopes.

JUSTIFICATIVA
Tal solicitação, se faz em virtude da reclamação dos
moradores, que disseram que este problema, já vem de longa data, e que já é
do conhecimento dos Setores de Obras e Vigilância do Município, sendo que
nenhuma providencia foi tomada para sanar o problema citado, pois as aguas
paradas naquele local, tem trazido mau cheiro, criação de mosquitos e
pernilongos e causado incomodo e transtorno, aos moradores e até dos alunos,
pais e funcionários da EMEI URSINHOS CARINHOS.

Plenário João Lucas Mariotto, 07 de Fevereiro de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO 003/2018

Indico na forma regimental que se oficie ao senhor
Prefeito Municipal para que se faça estudos para a construção de obstáculo
tipo Tartaruga na Rua Jorge Rabelo em frente ao nº 286 .

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

Plenário João Lucas Mariotto, 09 de Fevereiro de 2018.

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
Vereador

INDICAÇÃO Nº 004/2018

1.
2.

3.
4.

INDICO, na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, para que se
oficie ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que o mesmo faça estudos
para executar as seguintes melhorias no DISTRITO INDUSTRIAL I:
Para em conjunto com a Cart, melhorar a acessibilidade ao DISTRITO
INDUSTRIAL I na Rodovia de Acesso 553A/270 Henrique Moreno Milan:
Executar a pavimentação, colocação de guias e sarjetas em toda a extensão
da Rua Luiz Carlos Sperandio, inclusive executando obras que propiciem o
acesso ao Distrito Industrial pela Estrada Vicinal AHM-010 (que sai de
Anhumas em direção ao Pesk Pag);
Efetuar a extensão da Rede Elétrica, que foi feita apenas no inicio da Rua Luiz
Carlos Sperandio e estendendo a mesma até o seu final;
A nível emergencial, que se fizessem reparos na Rua Luiz Carlos Sperandio,
pois a mesma esta intransitável e dificultando o acesso àquele local, conforme
pedido dos proprietários.

JUSTIFICATIVA
O acesso ao Distrito Industrial I, através da Rodovia Henrique Moreno
Milan, é muito perigoso, precisando de melhorias para evitar acidentes e
mesmo
até
facilitar
a
entrada
e
saída
do
local.
A Rua Luiz Carlos Sperandio, precisa de melhorias em toda a sua
extensão e foi objeto de reclamação de proprietários e usuários , e com as
melhorias
viria
trazer
um
melhor
aspecto
aquele
local.
Alguns proprietários, inclusive já com obras no Distrito, reclamam da
necessidade da extensão da rede elétrica, bem como serviria de incentivo a
outros que desejam construir sua empresa no Distrito Industrial I e se
desmotivam pela falta de estrutura e de eletricidade adequada.
Finalmente entendemos que, a acessibilidade ao Distrito Industrial pela
Estrada Vicinal AHM-010 seria uma boa medida, e em casos emergenciais,
seria
uma opção para o
acesso ao
Distrito Industrial I.
Plenário João Lucas Mariotto, 21 de Fevereiro de 2018.

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº 005/2018
Indicamos na forma Regimental, depois de ouvido o plenário, para que
se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no sentido da realização
e execução de obras de Galerias Pluviais na Rua José Lopes Martins,
no Jardim Esplanada, bem como , recapear o asfalto nos 150 metros finais
da Rua José Lopes Martins e nos 200 metros finais da Rua Antonio de
Holanda Cavalcante, também localizado no Jardim Esplanada.
Indicamos ainda, que a nível emergencial, seja feito a pedido do
morador Sr. Orlando Agostini, a recuperação do final da Rua José Lopes
Martins, em frente a sua residência, bem como de coletas de lixo em espaços
menores de tempo, em virtude do acumulo na rua e no terreno baldio em
frente a residência.
JUSTIFICATIVA
Considerando que a Rua José Lopes Martins
no dois últimos quarteirões do Jardim Esplanada, é um dos locais da malha
urbana que mais é castigado quando da ocorrência de chuvas , trazendo
desconforto enorme aos que lá residem, deixando no final da rua e
adjacências, grande quantidade de entulhos e lamas, inclusive nas calçadas,
dificultando os moradores para o transito naquele local, a exemplo do Sr.
Orlando Agostini, Sra. Luzia, Marizi José e outros.
Considerando ainda que o local acima
citado necessita de ser recapeado, uma vez que, não foi prestado o serviço
quando do recapeamento do bairro, e agora
esta com buracos
precariamente consertados com cimento e o resto de asfalto existente esta
se deteriorando.
Achamos ainda que, o local, merece uma
atenção especial da administração municipal, para a realização das obras
solicitadas, que com sua execução, viriam trazer melhorias e conforto aos já
sofridos moradores daquela região do Jardim Esplanada, e em especial das
Ruas José Lopes Martins, Antonio de Holanda Cavalcante e das demais
ruas próximas.
Plenário João Lucas Mariotto, 23 de Fevereiro de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO 006/2018

Indico na forma regimental que se oficie ao senhor
Prefeito Municipal para que se faça estudos para a construção de 02
obstáculos tipo Tartaruga na Rua José Lopes Martins nas proximidades do
PSFII e do Bar do Silvano. .

JUSTIFICATIVA
Mediante reclamações dos moradores sobre a velocidade dos
veículos que por ali transitam a construção dos Obstáculos tipo “tartaruga” irá
trazer mais segurança aos moradores próximos ao endereço acima citado.

Plenário João Lucas Mariotto, 23 de Fevereiro de 2018.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

INDICAÇÃO Nº 007/2018

INDICO, na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, para que se
oficie ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, que dentro das possibilidades e
requisitos necessários para tal, dotar o município de um canal de comunicação
entre a Prefeitura e a população, criando a OUVIDORIA DE ANHUMAS, seja
através de um TELEFONE CELULAR ou de um SERVIÇO 0800.

JUSTIFICATIVA
Como nem sempre é possível se falar com o Prefeito, Secretários,
Diretores ou Assessores, a Instalação de uma OUVIDORIA, disponibilizaria a
população, um canal de comunicação com o Poder Executivo e em
consequência a todas as Assessorias, e aos serviços prestados a comunidade
e o objetivo principal, seria promover a solução de problemas.
Nesse sentido a OUVIDORIA propiciaria aos cidadãos,
contribuintes, fornecedores e a toda a população, inclusive as pessoas de fora
do município, receberem informações, e ainda de promover a solução de
problemas, bem como de que através dela, se possa efetuar CRITICAS,
RECLAMAÇÕES, DENUNCIAS, SUGESTÕES E ELOGIOS.

Plenário João Lucas Mariotto, 07 de Março de 2018.

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 008/2018
INDICO, na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, para que se
oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo analise
as justificativas aqui apresentadas e tome providências necessárias, quanto à
situação da Galeria de Aguas Pluviais, e das bocas de lobo dos acostamentos,
existente no Km2 (próxima a Chácara Sonho Meu) na Vicinal Maria Ruiz
Martins, entre Anhumas e Pirapozinho,

JUSTIFICATIVA
Considerando que o local acima citado, é uma, uma verdadeira arapuca e
armadilha, uma vez que, a tubulação de aguas pluviais existente no KM 02,
que passa por baixo, de um lado ao outro da Vicinal, e que é próxima a
Chácara Sonho Meu, tem duas bocas de lobo (com 2,00 metros quadrados de
largura e 1,50 metros de profundidade) localizadas nos dois lados do
acostamento, que estão camufladas pela grama, não tem grade de proteção e
nem sinalização adequada, o que poderá ocasionar acidentes de
consequências imprevisíveis e com responsabilidade da Prefeitura Municipal.
Plenário João Lucas Mariotto, 09 de Março de 2018.

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

FABIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 009/2018
INDICO, na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, para que se
oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo analise
as justificativas aqui apresentadas e tome providências necessárias, quanto à
situação da Vicinal Maria Ruiz Martins, entre Anhumas e Pirapozinho, bem
como também da possibilidade de entrar em contato como o Prefeito de
Pirapozinho Orlando Padovan, para que o mesmo faça a limpeza e
manutenção dos 1700 metros da Vicinal Antônio Favareto, que completa a
ligação entre Anhumas e Pirapozinho, na continuidade da Vicinal Maria Ruiz
Martins e que se encontra em péssimo estado.

JUSTIFICATIVA
Considerando que estivemos na Vicinal Maria Ruiz Martins e
Antônio Favareto, que liga Anhumas a Rodovia Assis Chateaubriand, e
verificamos que as laterais, canaletas e acostamentos, estão precisando de
limpeza e manutenção, em especial e em maior intensidade, o trecho
pertencente ao município de Pirapozinho.
Verificamos ainda, da necessidade de troca da sinalização
horizontal, tipo “OLHO DE GATO”, bem como de uma nova pintura das faixas
brancas e amarelas, e ainda da necessidade de uma melhor sinalização da
Vicinal, além da já existente, pois a estrada tem muitas curvas, de transito
perigoso, mais acentuado agora, uma vez que grande parte do fluxo de
veículos, que vem do Pontal e do Norte do Paraná, desvia da Rodovia Assis
Chateaubriand e adentra a Vicinal, passando pela área urbana de Anhumas .

Plenário João Lucas Mariotto, 09 de Março de 2018.

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

FABIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº 010/2018

Indicamos na forma Regimental, depois de ouvido o plenário, para que
se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no sentido de fazer
estudos, sobre a possibilidade da contratação de uma Empresa Especializada,
para a prestação de serviços em controle de abastecimento de combustível,
compreendendo gerenciamento informatizado, com uso de cartão eletrônico
magnético com senha para atender os veículos da frota Municipal.

JUSTIFICATIVA
Considerando que, com a adoção do Controle da
Frota Municipal, haveria também um melhor e mais produtivo trabalho nos
recursos humanos e, também na economia nos gastos com combustível, e
nesse sentido proporcionar uma prestação de serviços mais eficientes a
população.

Plenário João Lucas Mariotto, 13 de Março de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº 011/2018

Indicamos na forma Regimental, depois de ouvido o plenário, para que
se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no sentido de tomar
providências urgentes na Rua José Lopes Martins (prolongamento do
Cemitério Municipal Cristo Redentor), atendendo reclamações de seus
moradores, no que diz respeito à limpeza, conservação e falta de rede de
esgotos naquele local e a finalização asfáltica nos últimos dez metros da rua.

JUSTIFICATIVA
Considerando que, os moradores do local acima
mencionado, relataram vários problemas e entre eles, a falta de limpeza de
terrenos e do acumulo de agua e sujeira, que tem favorecido o aparecimento
de escorpião e outros insetos, e da ausência da rede de esgotos e do
desconforto que ela causa e, com o atendimento dessas reivindicações
trazerem
mais
conforto
e
tranquilidade
aos
que
lá
residem.

Plenário João Lucas Mariotto, 21 de Março de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 012/2018

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 Padre João Kivilus nas proximidades do nº 141, no bairro
Jardim Paulista neste Municípío.
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, 22 de Março de 2018

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
VEREADOR

