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

INDICAÇÃO Nº 013/2018
INDICO, na forma regimental, depois de ouvido o Plenário,
para que se oficie ao Excelentíssimo Prefeito Municipal e a Assessora de
Saúde Glaucia A. Damasceno, que em continuidade aos atendimentos que o
HOSPITAL DO AMOR DE BARRETOS – UNIDADE DE NOVA ANDRADINA,
vem prestando a nossa cidade, que se estude da possibilidade de um
agendamento exclusivo para as MULHERES que são funcionárias públicas do
município de Anhumas, para a realização da MAMOGRAFIA e do EXAME
PREVENTIVO DO COLO DE UTERO – PAPANICOLAU.

JUSTIFICATIVA
Considerando que temos informações de que existem
vagas disponíveis para os exames preventivos PAPANICOLAU e
MAMOGRAFIA, seria muito bem vinda essa ação, para promover a saúde das
funcionárias publicas do município de Anhumas.

Plenário João Lucas Mariotto, 05 de Abril de 2018.

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº 014/2018

Indico na forma Regimental, depois de ouvido o plenário, para que se
oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no sentido de colocar
placas de Limite de Velocidade nas proximidades das Escolas e Creches
Municipais.

JUSTIFICATIVA
Considerando que, nas proximidades das Escola
e Creches, é grande o numero de crianças que atravessam as ruas, nas
proximidades das referidas escolas, podendo causar acidentes, com veículos
que trafegam em alta velocidade, e com a referida sinalização sanearia o
problema

Plenário João Lucas Mariotto, 05 de Abril de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº 015/2018

Indico na forma Regimental, depois de ouvido o plenário, para que se
oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no sentido de colocar
Grade nas Bocas de Lobo existentes na Rua Florindo Ramineli, saída com a
Rodovia Vicinal Maria Ruiz Martins e na Rua Marciano Lopes Martins, no
Conjunto Habitacional Jorge Sereghetti neste Município.

JUSTIFICATIVA

Considerando que, nos referidos locais não
existe a grade de proteção nas Bocas de Lobo, podendo causar acidentes com
pessoas que por ali transitam

Plenário João Lucas Mariotto, 05 de Abril de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO 016/2018

Indico na forma regimental que se oficie ao senhor
Prefeito Municipal para que determine ao setor competente (esportes) não
proceder a liberação de jogos ou atividades atléticas junto ao Ginásio Municipal
de Esportes até que sejam reparados pontos específicos do local que sofreram
reformas, evitando assim possíveis danos físicos nos atletas.

JUSTIFICATIVA
Após visita realizada por este Vereador em companhia com o Engenheiro do
Município junto ao Ginásio de Esportes, pudemos verificar problemas de ordem
estrutural na quadra que podem causar danos aos esportistas, sendo assim até
que sejam solucionadas as questões técnicas, entendemos que não se deve
utilizar o local, preservando assim a integridade dos atletas.

Plenário João Lucas Mariotto, 05 de Maio de 2018.

ODAIR DIAS CAVALCANTE
Vereador

I N D I C A Ç Ã O Nº 017/2.018
Indico na forma Regimental, que seja oficiado ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que seja avaliado a possibilidade da
implementação da INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO prestado pelo
servidor municipal, que tenha colaborado com o município por mais de 10 (dez)
anos e que tenha aposentado, conforme consta do PROJETO e
JUSTIFICATIVA anexa.
Como é do conhecimento dessa augusta Casa de Leis, que
o Município de ANHUMAS, desde a instalação do regime Estatutário, deixou de
promover os depósitos do FGTS (Fundo de Garantia por tempo de serviços),
ficando o funcionário quando de sua saída, quer seja por morte ou
aposentadoria, de qualquer espécie de indenização, saindo como se diz “com
uma mão na frente e, outra atrás”.
Ainda bem, que à época, não foi aprovada a previdência
municipal, pois hoje seria um caos total.
Apenas para esclarecer e, por informação do Executivo
municipal, ano passado apenas 02 (dois) funcionários fariam jus ao benefício,
vez que, aposentaram e deixaram suas funções, o que representaria um
impacto insignificante no contesto das finanças do município.
Porém, com certeza, para estes, o impacto social e
pessoal, com reconhecimento pelo trabalho prestado seria de suma
importância.
Vale lembrar, que funcionários que buscarem coisas
melhores, pedirem demissão e saírem no curso do seu contrato de trabalho,
não farão jus ao benefício.
Penso que tal projeto, deverá alterar o ESTATUDO DO
SERVIDOR PÚBLICO, onde com certeza, tem outras reivindicações ou
mudanças que poderiam serem implementadas, visando uma melhor
adequação as normas atuais trabalhistas, de saúde ocupacional e de cunho
pessoal ao bem estar do trabalhador, como por exemplo, o pagamento de uma
cesta básica que a muito vem sendo debatido nesta casa.
Insta consignar, que o funcionário não tem somente
direitos, como também, com o cumprimento de suas obrigações, especialmente
no melhor atendimento e prestação de serviços ao cidadão Anhumense.

Em verdade, esta lei, visa ao final, contemplar como um
PRÊMIO àqueles funcionários que dedicaram a vida toda pelo trabalho no
município.
Estas são as justificativas que se fazem necessárias para a
aprovação do presente projeto.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO; 06 DE ABRIL DE 2.018.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
Vereador

PROJETO DE LEI N°. ___________________

DISPÕE SOBRE: “Cria a Lei Municipal de
INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO n°.
_______/2018 e dá outras providências”.

Artigo 1° - “Fica assegurado ao servidor público municipal efetivo, por ocasião de sua
aposentadoria, uma indenização correspondente a 01 (um) mês do seu ultimo salário
básico, sem demais benefícios, para cada ano ou fração igual ou superior a 06
(meses)trabalhado para o município.
§ PRIMEIRO - Não serão computados para efeito do presente artigo, o tempo de
serviço referente ao exercício de cargo em comissão, exceto se o estiver remanejado
o funcionário concursado, a contratos por prazo determinado ou a vínculos com outras
administrações – municipal, estadual ou federal.
§ SEGUNDO - Que a remuneração será considerada do cargo efetivo, nunca do cargo
comissionado.
Artigo 2º - Quando parte ou a totalidade dos depósitos à conta do Fundo de Garantia
por tempo de serviços estiverem realizados na rede bancária, estes serão deduzidos
do cálculo da indenização referida pelo art. 1.
Artigo 3º - Somente fará jus ao benefício a que alude o artigo 1°, da presente Lei, o
funcionário público efetivado por concurso público, que contar, no mínimo, com 10
(dez) anos de efetivo exercício de serviço público municipal e que pedir o
desligamento por aposentadoria.
Artigo 4º - A indenização a que alude a presente lei será paga de acordo com as
disponibilidades financeiras do Município, podendo ser adimplida pelo numero de anos
trabalhado, em parcelas mensais, sendo no mínimo de 10 (dez) parcelas.
Artigo 5º - Os Benefícios desta Lei abrange a todos os funcionários ativos nesta data.
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.
Regente Feijó, 27 de Março de 2.018.

GENILDO RAMINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA Como é do conhecimento dessa augusta Casa de Leis, que o
Município de ANHUMAS, desde a instalação do regime Estatutário, deixou de
promover os depósitos do FGTS (Fundo de Garantia por tempo de serviços), ficando o
funcionário quando de sua saída, quer seja por morte ou aposentadoria, de qualquer
espécie de indenização. Que tal medida à época foi uma saída para enfrentar a
situação financeira que atravessava a administração pública. Contudo, não é justo que
um funcionário, ao final de tantos anos de trabalho dedicados ao nosso município, saia
sem qualquer valor de indenização, como se diz “com uma mão na frente e, outra
atrás”. Nesse sentido, é que apresentamos tal benefício, para visando reconhecer todo
o trabalho e esforço empenhado pelos anos de trabalho e ainda, dar um conforto no
final. Ainda, apresenta como motivação para a pessoa que pretende aposentar, ou
busca aposentadoria no sistema da previdência social, estar se desligando dos
quadros do município, mais com um valor a receber de indenização. Vale lembrar, que
os funcionários que pedirem demissão, ou por mudança, ou por encontrar algo melhor
na iniciativa privada, e aqueles que saírem com menos de 10 anos de trabalho para
município, nada receberão. Esta lei, visa mesmo, contemplar como um premio àqueles
funcionários que dedicaram a vida toda pelo trabalho no município. Estas são as
justificativas que se fazem necessárias para a aprovação do presente projeto.
Atenciosamente,

GENILDO RAMINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

I N D I C A Ç Ã O Nº. 018/2018

Indicamos na forma Regimental que se oficie ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no sentido de fazer estudos e da
possibilidade da construção de Redutores de Velocidade, Tipo TARTARUGA,
no Conjunto Habitacional Jorge Seregheti, e a titulo de sugestão dos próprios
moradores, nos seguintes locais:
1.
2.
3.
4.

RUA FLORINDO RAMINELI, nas proximidades do número 161;
RUA PEDRO LOPES MARTINS, nas proximidades do número 80;
RUA PEDRO CRUZEIRO, nas proximidades do número 71;
RUA FUNDADOR JOAQUIM PEREIRA LOUREIRO, no meio da referida rua,
em frente ao poste da Elektro-Etiqueta A-11203.
JUSTIFICATIVA:
Estivemos no Conjunto Habitacional Jorge Seregheti, e a
pedido dos moradores, avaliamos que dentre os obstáculos que já foram lá
construídos, há a necessidade dos que indicamos, nos endereços acima, e
assim reduzir a velocidade dos veículos que circulam por aquele bairro.
Essas medidas serviriam para dar maior segurança aos
pedestres que circulam por aquele bairro e aos seus moradores, em especial
crianças e idosos,
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, 17 de Abril de 2018.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR
CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 019/2018

Indico na forma Regimental que se oficie ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo construa Arquibancadas de
concreto (nos moldes da que existe atrás do gol do Estádio Municipal Guerino
Palmiro), no Campo Suíço Sintético existe na Praça Poliesportiva Alziro Aran
Rodrigues., atrás do Gol que fica na rua Ângelo Sereghetti e na Lateral do
campo que dá para a Rua João Menossi,
JUSTIFICATIVA:

A presente indicação parte de solicitação de pessoas que
assistem os jogos realizados no referido campo e não tem um lugar adequado
para se sentar, e com construção da referida arquibancada, daria mais conforto
aos torcedores que ali freqüentam.
Plenário João Lucas Mariotto, 18 de Abril de 2018

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 020/2018

CONSIDERANDO que os muros externos e parte das instalações
internas da ESCOLA ESTADUAL CORONEL FRANCISCO WHITACKER,
estão com um péssimo visual (já é uma a construção antiga) e que dão uma
má impressão aos alunos, funcionários, professores e até mesmo aqueles que
visitam a escola;
CONSIDERANDO que quase não se vê o nome da ESCOLA ESTADUAL
CORONEL FRANCISCO WHITACKER no prédio que a abriga, e que uma nova
e moderna identificação traria mais beleza, estética e visualização a escola e
um ponto positivo para a cidade, no que tange a identificação de prédios
públicos;
CONSIDERANDO finalmente, que já foi efetuada uma parceria da
Prefeitura Municipal de Anhumas com a EE CORONEL FRANCISCO
WHITACKER, na pintura e melhorias das salas de aula da escola.
INDICO, na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, que se
oficie ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo faça estudos no
sentido de fazer uma nova parceria com EE CORONEL FRANCISCO
WHITACKER, através de recursos próprios ou através da busca de recursos
juntos a órgão do Governo Estadual, no sentido de revitalizar os muros
externos e das instalações internas, bem como de fazer uma melhor
identificação do nome da escola citada.
Solicito ainda que se envie cópia da presente INDICAÇÃO a ESCOLA
ESTADUAL CORONEL FRANCISCO WHITACKER, para conhecimento da
Direção, professores, funcionários e alunos.

Plenário João Lucas Mariotto, 05 de Maio de 2018

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 021/2018

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 Francisco Mingroni Neto nas proximidades do nº 640, no
bairro Jardim Esplanada neste Município.
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, 03 de Maio de 2018

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº 022/2.018

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,
sugerindo-se 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 emergência de
filhos menores;
VII- Por três dias em razão do acompanhamento, quando da internação
hospitalar de filhos menores.
JUSTIFICATIVA
O pedido ora efetuado na verdade se trata de um reforço a solicitação contida
na Indicação 04/2017, que possui mais de um ano que foi efetuada, e tendo
em vista que até a presente data não houve manifestação do Poder Executivo
em atender as reivindicações dos servidores municipais em situações
excepcionais de saúde.
Sendo assim, a adoção das medidas indicadas, que diga-se de passagem, é
de competência exclusiva do Executivo, se torna imprescindível para
prestarmos contas aqueles que buscam a solução do problema, evitando
ocorrer descontos em folha de pagamento daqueles que necessitam
acompanhar seus familiares em dias normais de serviços.

Plenário João Lucas Mariotto, 02 de Fevereiro de 2017.

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
Vereador

INDICAÇÃO Nº 023/2018

INDICO na formar regimental, ouvido o plenário, que se oficie ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que na Rua Aparecida Zélia
Pelizari Lopes, entre as Ruas Yoshito Matsumoto e a Rua Padre Orlando Luiz
Gazolla, seja estabelecido estacionamento em lado único, que poderá ser
definido através de estudos da Assessoria Municipal de Obras e da
Assessoria dos Serviços Urbanos e Rurais , ouvido ainda os moradores.

JUSTIFICATIVA
Os moradores da Rua Aparecida Zélia Pelizari Lopes, entre eles a Senhora
Nanuzia e Regina Farah, que na presente representam os moradores da rua
acima mencionada, onde estive presente e verificar que procede a
reclamação, disseram que o estacionamento dos dois lados tem causado
problemas, perigos de acidentes e até a interrupção no transito, por ser uma
rua estreita, dificultando o trafego naquele via, que se acentua extremamente,
quando da realização de eventos na Rua Vicente José , quando o trafego é
desviado para a Rua Aparecida Zélia Pelizari Lopes.

Plenário João Lucas Mariotto, 17 de Maio de 2018.

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO 024/2018
INDICO na forma regimental, ouvido o Plenário, que se oficie ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo determine a
assessoria de Obras do Município, para que seja construído um Obstáculo tipo
“TARTARUGA”, na Rua Yoshito Matsumoto, e a pedido dos moradores, que
o local para o Tartaruga seja ao lado da casa do José Barbosa, em frente à
Placa de Sinalização PARE, a dez metros do cruzamento com a Rua
Aparecida Zélia Pelizari Lopes.

JUSTIFICATIVA
Considerando que já existe a INDICAÇÃO 037/2012, que anexamos
a presente, com a mesma reinvindicação, os moradores do local acima
citado, representados pelas Senhoras Nanuzia e Regina Farah, que já
sofrem com outros vários problemas que me relataram quando de minha visita
ao local, principalmente com a poeira do Rodo Anel, ainda enfrentam
problemas no trânsito nas duas ruas citadas acima (nem carro conseguem
estacionar pelo perigo de acidentes e é a grande a dificuldade até para tirar ou
colocar o carro na garagem).
Considerando ainda
que o
trafego
no
local, que por
falta de consciência dos motoristas, ou mesmo até pelo hábito de dirigir sem
obedecer às normas de segurança do transito, vem cada vez mais colocando
em risco a segurança das pessoas que moram ou trafegam naquele local,
situação essa que se agrava e se acentua, quando da realização de Eventos
na Rua Vicente José e o transito de veículos de passeio e de carga, é desviado
para as Ruas Yoshito Matsumoto e Aparecida Zélia Pelizari Lopes.

Plenário João Lucas Mariotto, 17 de Maio de 2018.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº. 025/2018

INDICAMOS na forma regimental, depois de ouvido o
plenário, que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que sejam
tomadas providências quanto a limpeza do inacabado Centro de
Eventos, que internamente
esta
necessitando
de serviços
de
carpinagem, remoção de restos de materiais de construção entre outros
problemas que podem ser verificados no referido local.

JUSTIFICATIVA
Alguns moradores das proximidades, reclamaram da falta de limpeza do
local acima citado, e que os problemas acima citados podem ocasionar e
facilitar 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, que podem atingir não apenas aos que moram próximo,
mas também aos que por ali transitam ou a população de modo geral, e nesse
sentido estamos solicitando as medidas necessárias a solução dos problemas
aqui apresentados, e que nos levaram ao feitio da presente Indicação.
Plenário João Lucas Mariotto, 07 de Junho de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

FABIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 026/2018

INDICO, na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, para que se
oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo solicite
a Assessoria de Obras, um inspeção no Portal I, localizado na entrada da
cidade, proximidades do Ginásio de Esportes Alberto Pelizari, uma vez que
possivelmente no pilar do lado esquerdo, no sentido cidade ao Conjunto
Habitacional Jorge Seregheti, a placa tenha se deslocado, saindo de seu
encaixe, efetuando-se se for o caso a manutenção e correção do problema, e
com isso evitar da possibilidade de ocasionar acidentes, se a mesma vier a
cair.

JUSTIFICATIVA
Considerando que no Portal acima citado, é um local de trafego
de pessoas e veículos, e em comprovado o problema acima citado,
entendemos da necessidade da sua correção e com isso, evitar acidentes de
consequências imprevisíveis e com responsabilidade da Prefeitura Municipal.

Plenário João Lucas Mariotto, 07 de Junho de 2018.

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

FABIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 027/2018
Indico na forma Regimental, cumprindo as formalidades e ouvido o
plenário, que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no sentido
de que o mesmo determine aos setores competentes, a limpeza e a
pulverização nas bocas de lobo, Bueiros e Galerias existentes em nossa
cidade, visando combater e prevenir a presença de pernilongos , bem
como de insetos e outros problemas decorrentes da falta de limpeza e
higienização dos locais acima citados.

JUSTIFICATIVA

Além do problema dos focos de infestação do mosquito da dengue,
a limpeza dos referidos locais acima mencionados serviriam para uma
higienização e combater outros focos de insetos e ratos que são hospedeiros
desses locais, propiciando uma melhoria na saúde publica.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 19 DE JUNHO DE 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 028/2018
Indico na forma Regimental, cumprindo as formalidades e ouvido o
plenário, que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no sentido
de que o mesmo envie uma maquina patrol na zona rural, (bairro noite negra)
nas localidades da estrada da propriedade do senhor Claudinei caldeira.

JUSTIFICATIVA

A pedido dos moradores daquela região, atendendo a solicitação
de visita, os nobres vereadores Rafael Felippe Celeste Bega e Antonio Silva
Nascimento, estiveram no local e relataram o seguinte problema: a estrada que
passa enfrente a propriedade do senhor Caldeira, encontra-se com o lombo
central elevado, prejudicando automóveis de pequeno porte a trafegar naquela
localidade.
PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 22 DE JUNHO DE 2018.

RAFEL FELLIPE CELESTE BEGA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 029 /2018
Indico na forma Regimental, cumprindo as formalidades e ouvido o
plenário, que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no sentido
de que o mesmo faça estudo de sinalizações viárias indicativas na rotatória do
residencial Jorge Seregueti.

JUSTIFICATIVA

A pedido dos moradores do residencial, eles constaram que muitos
motoristas de outras cidades passam por lá e não sabem qual é o sentido para
a cidade de Pirapozinho.
O resultado desse estudo de sinalizações indicativas, pode prevenir grandes
risco de acidente e transtorno para os motoristas que lá trafegam.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 22 DE JUNHO DE 2018.

RAFEL FELLIPE CELESTE BEGA
VEREADOR

VIVIAN APARECIDA BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 030/2018
Indico na forma regimental, ouvido o plenário, para que se oficie
ao Poder Executivo, no sentido de que dentro das possibilidades e inclusive
parcerias com outros órgãos e entidades, para que o mesmo faça estudos no
sentido de tomar providencias quanto a execução de melhorias no Paredão,
que faz fundo do Barracão da Prefeitura de Anhumas, entre o Salão
Paroquial Padre Nivaldo Vitorino da Silva e a residência da Senhora. Salma
Abraão, e nesse sentido dar um melhor aspecto aquele local.
Solicito ainda, que se envie para conhecimento, cópia da presente
INDICAÇÃO a Assistente Social Roseli Evangelista da Silva, Coordenadora do
CRAS do município de Anhumas.

JUSTIFICATIVA
Considerando que já indiquei melhorias naquele local, inclusive
por sugestão de frequentadores e moradores da Praça Padre João Kivilus, e
que continuam a solicitar e cobrar a revitalização daquele espaço, que destoa
do restante da Praça, que é sem duvida nenhuma, um Cartão Postal da cidade,
e que o paredão citado, que é de propriedade da Prefeitura Municipal vem
contrastando com a beleza do local, com a falta de reboco, com canos de
tubulação expostos, etc., trazendo um aspecto negativo ao local, é o motivo
pelo qual apresentamos e desejamos o atendimento da presente indicação.
Plenário João Lucas Mariotto, 17 de Julho de 2018.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO 031/2018
Indico na forma regimental, que se oficie ao Exmo.
Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo faça estudos no sentido de
revitalizar e fazer melhorias de duas Praças do Município, a saber:
1. PRAÇA JOÃO ZACHI (Que já foi objeto da INDICAÇÃO 039/2016), localizada
no Conjunto Habitacional IV Centenário e, em especial do entorno atrás do
Centro Comunitário Ataliba Rodrigues, final da Rua Domingos Vieira e Silva,
que necessita de reparos nos bancos e das calçadas, entre outras melhorias
que toda a praça necessita;
2. PRAÇA APARECIDA QUERUBIM TETÉ, conhecida como Praça do Idoso,
localizada no final da Rua Milton Afonso do Nascimento, no cruzamento com a
Rua Pedro Uzeloto, no Jardim Paulista, que além e melhorias na área física,
necessita de reparos nos aparelhos da Academia da Saúde do Idoso, inclusive
com a colocação de outros modelos mais modernos e adequados e, nesse
sentido melhorar a qualidade do atendimento aqueles que utilizam aquele local.
Aproveitamos ainda para solicitar a colocação da Placa Indicativa com o nome
da homenageada na Praça que leva seu nome, bem como enviar cópia da
presente INDICAÇÃO ao Secretário Municipal Robson Mariano.

JUSTIFICATIVA
Conforme matéria publicada no Site da
Prefeitura, da conquista de emenda parlamentar, com recursos no valor de R$
380.000,00 para investimento em Infraestrutura Urbana, contemplando três
praças do município, aproveitamos a oportunidade para pedir e sugerir a
inclusão das duas praças acima citadas e, que também poderão receber
melhorias, com a sua revitalização em iluminação, paisagismo e a
modernização daqueles espaços e oferecer mais opções de lazer e
entretenimento a população de Anhumas. Consideramos ainda que, desde a
inauguração da Praça João Zachi, localizada no Conjunto Habitacional IV
Centenário, a mesma não teve nenhuma melhoria e apresenta problemas na
sua conservação, conforme verificação no local, como no seu calçamento e
nos bancos de descanso quebrados, e a tubulação de águas pluviais que saia
da Praça, e passava por debaixo do Centro Comunitário Ataliba Rodrigues, foi
vedada e com isso, ficou o local sem a finalização da obra e a necessidade
de reparos.

Plenário João Lucas Mariotto, 30 de Julho de 2018.
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO 032/2018

Indico na forma Regimental, que se oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, que seja providenciada conforme as possibilidades, uma máquina
de Xérox para o Acessa São Paulo do nosso Município.

JUSTIFICATIVA: A presente indicação parte do principio da própria população,
pois no momento, há só uma máquina de impressão a tinta e hoje por ser um
lugar que se imprime muitos documentos como boletos, curriculum, etc. faz
necessário o pedido da maquina que imprima e também xeroque.

Plenário João Lucas Marioto, 08 de agosto de 2018.

Vivian Ap. Barbosa
Vereadora

INDICAÇÃO Nº 033/2018
INDICO na forma Regimental depois de ouvido o plenário, que se
oficie ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo faça
estudos, no sentido de construir vestiários e banheiros na Praça Arnaldo,
Obregon, localizada no Jardim Paulista, sendo que os mesmos também
serviriam para aqueles que fossem utilizar a Quadra Coberto de Futebol
Society, recentemente inaugurada naquele bairro.
JUSTIFICATIVA
Considerando que com a inauguração da Quadra Coberta
de Futebol Society na Praça Arnaldo Obregon, além das atividades esportivas,
outras mais poderiam ser realizadas, como Feiras de Artesanato, ações com o
grupo da Terceira Idade, ensaios e variados eventos, em função do conforto
que aquele local agora oferece.
Nesse sentido entendemos que a construção de banheiros e
vestiários, viria trazer conforto e facilidade para aqueles que fossem utilizar ou
assistir as atividades desenvolvidas naquele local, trazendo bem estar a
todos aqueles que se utilizariam daquele local, e seriam apenas utilizados
quando da realização de eventos.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 23 de Agosto de 2018.

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
Vereador

I N D I C A Ç Ã O Nº. 034/2018

Indico na forma Regimental, depois de ouvido o Douto
Plenário, que se oficie ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido de solicitar a
repintura da sinalização horizontal, em especial as : FAIXAS DE PEDESTRES
e o indicativo PARE, nas proximidades da CRECHE CLOTILDES LOPES
TREVISAN, EMEF ADHEMAR PALMIRO, EMEI URSINHOS CARINHOSOS E
ESCOLA ESTADUAL CORONEL FRANCISCO WHITACKER.
JUSTIFICATIVA:
Os moradores próximos, bem como os pais das crianças e
alunos que frequentam a Emef Adhemar Palmiro, Creche Clotildes Lopes
Trevisan, Emei Ursinhos Carinhosos e Escola Estadual Coronel Francisco
Whitacker,, solicitam providencias, quanto a repintura da sinalização acima
indicadas, e com essas providencias, iriam reduzir a velocidade dos veículos
que transitam por aqueles locais, bem como dar maior segurança quando do
uso das faixas de pedestres,, e com isso diminuir a possibilidade de acidentes,
principalmente no horário de entrada e saída das crianças e alunos da escolas
e da creche.
.

Plenário João Lucas Mariotto, 23 de Agosto de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº. 035/2018
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 ou
Convênio 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 da possibilidade 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, 24 de Agosto de 2018.

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
VEREADOR

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 036/2018

INDICAMOS na forma Regimental, depois de ouvido o
Douto Plenário, que se oficie ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido
de apoiar a ATA da reunião do CONSEG DE ANHUMAS enviada a esta Casa
de Leis, e também solicitar providências para uma melhor e maior sinalização
vertical, acrescentando ainda a sinalização horizontal, com setas indicativas de
direção nos cruzamentos da Rua Domingos Ferreira de Medeiros com as Ruas
Padre João Kivilus, Vicente Lopes Ramon e Vicente José, ou outras medidas a
critério do Poder Executivo..
JUSTIFICATIVA:
O CONSEG de Anhumas oficiou ao Senhor Prefeito Municipal
anexando cópia da ATA DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE
2018, e com copia também enviada a Câmara Municipal de Anhumas
solicitando providencias para orientar através de melhorias na sinalização, aos
motoristas de veículos para que não subam na contramão da Rua Domingos
Ferreira de Medeiros, entre as Ruas Padre João Kivillus, Vicente Lopes
Ramons até a Rua Vicente José, onde aquele trecho é mão única, o que tem
acontecido e trazendo perigo e risco de acidentes tanto a pedestres como a
veículos, e nesse sentido os Vereadores desta Casa de Leis através do
presente, vem ratificar a solicitação do CONSEG DE ANHUMAS.

Plenário João Lucas Mariotto, 03 de Setembro de 2018.

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

VIVIAN A. BARBOSA
VEREADORA

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

RAFAEL F. CELESTE BEGA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO ODAIR DIAS CAVALCANTE
VEREADOR
VEREADOR

FABIO RIBEIRO SILVA
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 037/2018
Indico na forma regimental, ouvido o plenário, que se oficie ao
Assessor Municipal de Esportes, Arthur Vinicius Marcelo, para que o mesmo
faça estudos no sentido de incluir na Programação de Atividades daquela
Assessoria, a realização anual de um FESTIVAL DE PIPAS, e inclusive a título
de sugestão, que sua realização acontecesse no mês de aniversario do
município.
A exemplo de outros municípios, o FESTIVAL DE PIPAS poderia
ser realizado através da Prefeitura Municipal e Assessoria de Esportes, em
parceria com a Câmara Municipal, com as demais Assessorias e escolas do
município, e com o apoio de Órgãos de Comunicação, Entidades e empresas
da cidade e região.
Ainda como nos moldes realizados em outros municípios, poderse-ia instituir premiação nas categorias; MAIOR – CRIATIVO – TEMATICO E
DESTAQUE ESPECIAL oferecendo-se prêmios e troféus aos três primeiros
colocados e, a titulo de atração, sorteio e distribuição de brindes, além de
pipoca e algodão doce.

JUSTIFICATIVA
Considerando que a realização do FESTIVAL DE PIPAS, além de
oferecer mais um atividade de lazer a população, envolvendo crianças e
adultos, serviria ainda para a orientação a não se usar linhas de cerol, que
poderiam trazer riscos de vida as pessoas, tanto nos acidentes pessoais,
inclusive no perigo no contato com a rede elétrica.
.
Solicitamos ainda, que se de conhecimento do presente, ao Sr.
Arthur Vinicius Marcelo, Assessor de Esportes do Município e ao Senhor
Genildo Ramineli, Prefeito Municipal de Anhumas.

Plenário João Lucas Mariotto, 03 de Setembro de 2018.
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO 038/2018

Indico na forma regimental, ouvido o Plenário, que se oficie
ao Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo determine aos responsáveis pela
limpeza de praças e jardins do município, efetuar a limpeza e demais serviços
de conservação que se fazem necessários na 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 já são varias as reclamações sobre a
situação da Praça Aparecida Querubim Teté, localizada no Jardim Paulista,
inclusive objeto de indicações desta Casa de Leis, e ainda que estivemos na
Praça acima citada, é que venho pelo presente solicitar ações para a
sua melhoria.

Plenário João Lucas Mariotto, 05 de Setembro de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO 039/2018
INDICAMOS, na forma regimental, depois de ouvido o douto Plenário, que
se oficie ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Anhumas, para que se faça uma
OPERAÇÃO TAPA BURACOS no município, considerando que o problema existe em
diversos locais, a exemplo da Rua Fernando Cacheffo (proximidades do Bar do
Edson, do cruzamento da Rua Angelo Sereghette com a Rua João Menossi, entre
outros lugares, e ainda da possiblidade de corrigir os problemas nos cruzamentos de
ruas e que causam problemas aos motoristas quando de sua passagem.

JUSTIFICATIVA
As solicitações acima, partem das reclamações de moradores, tanto pedestres
como motoristas, bem como de quem passa no local, e também da nossa verificação,
e que os buracos tem acumulado agua e sujeiras, facilitando a proliferação de
mosquitos e pernilongos, além do mal cheiro entre outros problemas. Quanto aos
veículos, causam danos e prejuízos aos seus proprietários, tanto nos buracos
camuflados com folhas e aguas, bem como no desnível dos cruzamentos de varias
ruas do município.
Plenário João Lucas Mariotto, 05 de Setembro de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

FABIO RIBEIRO DA SILVA
VEREADOR

INDICAÇÃO 040/2018
Considerando que a PRAÇA JOSÉ PIVARO, já foi objeto da
INDICAÇÃO 013/2014, quando na oportunidade solicitamos para o Poder
Executivo construir um QUIOSQUE naquela praça, nos mesmos moldes
do que foi feito na PRAÇA JOÃO KIVILUS;
Considerando as reivindicações dos moradores residentes ou
próximos da PRAÇA JOSÉ PIVARO, que dizem do seu abandono e desejam
que a mesma seja lembrada para a realização de melhorias, entre elas do
acumulo de aguas no final da praça, em razão da falta de galerias de aguas
pluviais naquele local;
Considerando que na INDICAÇÃO 031/2018 relacionamos as PRAÇAS
JOÃO ZACHI E APARECIDA QUERUBIM TETÉ, e nesse sentido desejamos
incluir a PRAÇA JOSÉ PIVARO para que a mesma também receba melhorias
e conservação;
Considerando
finalmente
que,
informações
do
Site
da
Prefeitura, indicam a conquista de Emenda Parlamentar com recursos no valor
de R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais) para investimento em Infra
Estrutura Urbana, contemplando inclusive praças do munícipio.
INDICO na forma regimental, que se oficie ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal, para que o mesmo faça estudos no sentido de revitalizar e fazer
melhorias em iluminação, paisagismo e modernização (inclusive o
QUIOSQUE), da PRAÇA JOSÉ PIVARO localizada no Jardim Esplanada,
neste município de Anhumas.
Solicitamos ainda que se envie cópia da presente INDICAÇÃO ao
Senhor Robson Mariano, Secretário Municipal da Administração.

Plenário João Lucas Mariotto, 17 de Setembro de 2018.
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 041/2018
INDICO na forma regimental, ouvido o Plenário, que se oficie ao Sr.
Prefeito Municipal, para que o mesmo faça estudos no sentido da construção de uma
CANCHA DE BOCHAS E MALHAS no município de Anhumas, e se possível, na
PRAÇA POLIESPORTIVA ALZIRO ARAN RODRIGUES.

JUSTIFICATIVA
Considerando que já havíamos solicitado tal melhoria na
INDICAÇÃO 028/2016, e reforçamos o pedido e o apoio do Sr. Laércio Benko, que
foi Secretário de Esportes e Turismo do Estado de São Paulo quando de sua visita
a Anhumas, protocolando a INDICAÇÃO 057/2017, voltamos a insistir na
reivindicação, uma vez que a pratica esportiva do jogo de Malhas, e em especial
do Jogo da Bocha tem tradição no nosso município, e que com a construção
das Canchas, viria somar para oferecer mais lazer e qualidade de vida a
nossa população.
Solicitamos ainda, que se de conhecimento do presente, ao
Sr. Arthur Vinicius Marcelo, Assessor de Esportes do Município e ao Senhor
Genildo Ramineli, Prefeito Municipal de Anhumas.
Plenário João Lucas Mariotto, 17 de Setembro de 2018.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 042/2018

INDICAMOS na forma regimental que se oficie ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo solicite a
Assessoria Municipal de Saúde, através da Vigilância Sanitária Municipal à
colocação do impresso “É PROIBIDO FUMAR NESTE LOCAL”, no “GINÁSIO
MUNICIPAL DE ESPORTES ALBERTO PELIZARI” e no “ESTÁDIO
MUNICIPAL GUERINO PALMIRO”, atendendo ao que dispõe a lei estadual
nº13541 de 07 de maio de 2009.
INDICAMOS ainda que, se faça a identificação, com
pintura ou placa, com o nome de “GINÁSIO DE ESPORTES ALBERTO
PELIZARI”, na praça de esportes e lazer acima citada.

JUSTIFICATIVA
Verificamos nos locais acima citados, a inexistência da
informação obrigatória, alertando da proibição do uso de cigarros e similares
naquelas praças esportivas, contribuindo ainda para o mau exemplo e em total
desrespeito a lei e aqueles que utilizam aquele local público.
Os familiares do Ex-Prefeito Alberto Pelizari , tem
solicitado a identificação com seu nome no Ginásio de Esportes, bem
como tal ação, além de orientar aqueles que desejam ir naquele local, viria
contribuir para a memória e história do município.
Solicitamos ainda que se envie cópia da presente
INDICAÇÃO a Senhora Glaucia A. Damasceno, Assessora de Saúde do
Município.
Plenário João Lucas Mariotto, 21 de Setembro de 2018.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
VEREADOR

INDICAÇÃO 043/2018

Indico na forma regimental, ouvido o Plenário, que se oficie
ao Sr. Prefeito Municipal, para que o mesmo determine ao setor responsável,
para que notifique os donos de Terrenos Baldios, no sentido de que seja
efetuada a limpeza dos mesmos, face a grande quantidade de terrenos com o
mato grande.

JUSTIFICATIVA
Considerando que já são varias as reclamações sobre a
situação dos terrenos baldios, em nossa cidade, podendo ser criatório de
animais peçonhentos, tais como: escorpiões, cobra. caramujo, mosquitos e
outros que possam transmitir doenças, e com a limpeza dos referidos terrenos,
iria sanar o problema, deixando a cidade mais limpa e moradores mais
tranquilos.

Plenário João Lucas Mariotto, 01 de Outubro de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO 044/2018

Indico na forma regimental, ouvido o Plenário, que se oficie
ao Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo solicite a Assessoria de
Obras e Serviços, para inspecionar e verificar problemas na AHM-450
ESTRADA VICINAL MARIA RUIZ MARTINS, que liga Anhumas a Pirapozinho,
aproximadamente 500 metros acima da Ponte sobre o Córrego São
Pedro, considerando que no local acima mencionado, o asfalto esta cheio
de sujeiras, terras e inclusive de lama em dias chuvosos, em virtude da
retirada de terra do acostamento e das proximidades da estrada, e agora
necessita de obras e reparos para evitar essa situação.

JUSTIFICATIVA
Considerando que o local acima, já foi alvo de reclamações
dos usuários, pois a presença de terra e de lama oferece um grande perigo
quando da passagem de motos e veículos, e da possibilidade de causar
acidentes.

Plenário João Lucas Mariotto, 01 de Outubro de 2018.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO 045/2018
Solicitamos ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que após a verificação
das questões aqui relatadas, tomar as devidas providências quanto aos três
quesitos que estamos reivindicando na presente INDICAÇÃO.
1. Corrigir e adequar a Placa de Sinalização Horizontal de Trânsito, situada na
Rua Domingos Ferreira de Medeiros, em frente à Biblioteca Municipal.
JUSTIFICATIVA:
A Placa acima mencionada, que faz a indicação para PIRAPOZINHO,
ESTÁDIO MUNICIPAL E DELEGACIA, esta escondida entre as árvores e deixa
de cumprir o seu objetivo, que é informar e orientar pedestres e
motoristas, inclusive a melhorar o fluxo de transito.
2. Trocar ou refazer a placa que dá nome a EMEF ADHEMAR PALMIRO,
localizada na Rua José Lopes Martins.
JUSTIFICATIVA: A placa acima citada, em que pese o seu pouco tempo de
confecção e colocação, está praticamente apagada e já não se consegue fazer
a sua leitura, e além da sensação e do aspecto negativo que tal situação
causa, deixa de orientar as pessoas, empresas entre outros, que necessitam ir
até a escola.
3. Algumas Placas de Sinalização de Ruas que estão praticamente apagadas e
que foram objeto de REQUERIMENTO desta Casa de Leis, continuam ainda
sem as devidas providências, pois a informação é de que seriam substituídas
pelas
antigas
que
estariam
no
Barracão
Municipal.
JUSTIFICATIVA: Considerando que são inúmeras as placas, que por sua
péssima qualidade, dificultam ou torna quase impossível à identificação das
ruas onde foram colocadas, além da crítica que recebem por parte da
população, é que justificam a aceleração da troca das referidas placas.

Plenário João Lucas Mariotto, 02 de Outubro de 2018.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO

VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 046/2018
INDICAMOS na forma regimental que se oficie ao
Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo determine ações de
melhorias no Barracão de Reciclagem e do Aterro Sanitário, inclusive das suas
proximidades, para que os mesmos sejam utilizados com as finalidades para os
quais que foram criados, uma vez que são inúmeros os problemas que
decorrem da falta de fiscalização e monitoramento, inclusive da possibilidade
de colocação de Câmeras nos locais acima citados.

JUSTIFICATIVA
Verificamos nos locais acima citados a presença de pessoas,
inclusive crianças, revolvendo e catando lixo e outros objetos, inclusive alguns
contaminantes.
Observamos ainda que no acesso ao Aterro Sanitário e ao
Barracão de Reciclagem, muitas pessoas mal educadas e sem respeito,
despejam toda sorte de lixo, criando problemas de poluição, descarte
inadequado e a proliferação de insetos, ratos e mosquitos entre outros, bem
como causando problemas aos animais de criação e as famílias existentes nas
proximidades do local citado..
Nesse sentido solicitamos providencias para que os
problemas acima, entre outros, sejam sanados através de ações do Poder
Executivo
Solicitamos ainda que também se envie cópia da presente
INDICAÇÃO a Engenheira Ambiental Gisele Raminelli e a Assessoria de
Agricultura e Meio Ambiente do Município.

Plenário João Lucas Mariotto, 02 de Outubro de 2018.

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 047/2018
INDICO na forma regimental, ouvido o plenário, para que se oficie ao Poder
Executivo, para que o mesmo determine aos setores competentes e após constar os
problemas aqui relatados e que diz respeito à arborização do Estádio Municipal
Guerino Palmiro, que tem sido objeto de reclamação dos moradores próximos (Rua
Paulo Remelli, Travessa Francisco Ribeiro Rua Padre João Kivillus e da propriedade
de Maria de Lourdes Palmiro, dizendo do perigo que as Grevilhas plantadas no
Estádio Municipal têm trazido a eles, como a grande quantidade de folhas e galhos,
altura excessiva com risco de queda e sugerem a troca das grevilhas por outro tipo de
arborização mais adequada.

JUSTIFICATIVA
Considerando e até reconhecendo da gravidade do problema, a
Prefeitura Municipal até já efetuou a erradicação de algumas Arvores tipo Grevilha na
a Rua Paulo Remelli, e poderia tomar a mesma medida com as demais.
Por consideramos que a Grevilha é incompatível e inadequada na
arborização urbana, trazendo inúmeras situações de perigo, como o risco a segurança
e integridade das pessoas, de seus imóveis, bem como da rede de energia e telefone.
Estivemos no local e em especial nas proximidades da residência do
Sr. Valdir Segatte e outros, e vimos realmente que os moradores vivem em estado de
alerta e apavorados quando da ocorrência de chuvas e ventanias, com o risco
eminente da queda das arvores, além do entupimento de calhas e condutores das
residências, e nesse sentido para até evitar uma desavença com o Poder Público
solicitam providencias na prevenção de possíveis acidentes futuros com a substituição
das arvores grevilhas do Estádio Municipal.
Solicito ainda, que se envie para conhecimento, cópia da presente
INDICAÇÃO a Engenheira Ambiental Gisele Raminelli e ao Assessor de Agricultura e
Meio Ambiente do município de Anhumas.

Plenário João Lucas Mariotto, 03 de Outubro de 2018.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 048/2018

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 transversal na curva existente na Rua Pedro Cruzeiro, no Jardim
Jorge Sereghetti.
JUSTIFICATIVA:

A presente indicação parte do principio de que os
moradores da referida rua estão preocupados com grande numero veículos
que transitam na por vezes em alta velocidade na curva existente na referida
rua, o que pode causar acidentes.
Plenário João Lucas Mariotto, 05 de Outubro de 2018

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

VIVIAN A. BARBOSA
VEREADORA

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

RAFAEL F. CELESTE BEGA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO ODAIR DIAS CAVALCANTE
VEREADOR
VEREADOR

FABIO RIBEIRO SILVA
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 049/2018
INDICAMOS na forma Regimental, depois de ouvido
o Douto Plenário e cumprida às formalidades legais, que se oficie ao Senhor
Prefeito Municipal, no sentido de que o mesmo faça estudos para a
INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO na
CRECHE CLOTILDES LOPES TREVISAN, EMEI PROF. JOSÉ EDE DUELA e
na EMEF ADHEMAR PALMIRO.
JUSTIFICATIVA:
Considerando, que no contexto atual, em que muitas mudanças
aconteceram, nos deparando com um quadro de muita violência, indisciplina e
vandalismo, acreditamos que a instalação de CAMERAS DE MONITORAMENTO é
uma necessidade indispensável.
Após estudos em que tal medida foi adotada em algumas cidades e com
sucesso, entendemos que também seria benéfica para Anhumas, uma vez que o
objetivo seria a segurança da comunidade escolar, incluindo, professores, funcionários
e alunos, dando a todos a garantia de um ambiente seguro, auxiliando a manter a
disciplina e auxiliar a resolver situações de conflito, bem como as instalações físicas
da escola, inibindo o vandalismo e depredação das instalações físicas dos locais
monitorados pelas câmeras, dando ainda a todos a garantia de um ambiente seguro.
Entendemos ainda que, locais privativos como banheiros e vestiários não
seriam colocadas às câmeras, preservando assim o direito da intimidade e imagem
das pessoas.
Solicito ainda, que se envie cópia da presente INDICAÇÃO, a Diretora
de Ensino do Município, Givanilda A. B. Obicci para conhecimento.

Plenário João Lucas Mariotto, 15 de Outubro de 2018.

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

VIVIAN A. BARBOSA

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO

VEREADORA

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

VEREADOR

RAFAEL F. CELESTE BEGA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO ODAIR DIAS CAVALCANTE
VEREADOR
VEREADOR

FABIO RIBEIRO SILVA
VEREADOR

I N D I C A Ç Ã O Nº. 050/2018

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 efetuar nova Pintura na Pista de
Skate localizada na Praça Poliesportiva Alziro Aran Rodrigues.
JUSTIFICATIVA:

A presente indicação parte do principio de que os
frequentadores daquele local solicitaram tal procedimento, o qual dará melhor
visão da referida Praça
Plenário João Lucas Mariotto, 17 de Outubro de 2018

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 051/2018

Ouvido o douto plenário, INDICO na forma regimental, oficiando-se o Sr Exmo
Prefeito Municipal, para que informe ao Departamento de Estrada e Rodagem
– DER, responsável pelo trevo de acesso Pirapozinho/Anhumas pela Rodovia
Assis Chateaubriand, para providenciar proteção tipo guard rail (defensa
metálica), no lado direito do pontilhão, sentido Anhumas/rodovia, a mesma
proteção já existe ao passar o pontilhão e se faz necessário no início dele
também para maior segurança.

JUSTIFICATIVA
O local citado oferece perigo pois é um barranco alto e com mato que encobre
o mesmo e assim de difícil percepção ao motorista principalmente no período
noturno podendo assim ocorrer grave acidente, a proteção vai sinalizar e
prevenir, já que é um local de grande movimentação.

Plenário João Lucas Mariotto, 18 de outubro de 2018.

FABIO RIBEIRO DA SILVA
Vereador

GISELE DE CAPUA SOUZA
Vereadora

INDICAÇÃO Nº 052/2018

Ouvido o douto plenário, INDICO na forma regimental, oficiando-se o Sr Exmo
Prefeito Municipal, para que juntamente com a Assessoria de Turismo e
Cultura se esforcem na possibilidade de conseguir com a Secretaria Estadual
de Turismo e Cultura uma atração para a Festa de Nossa Padroeira Santa
Luzia que será realizada no dia 08 de dezembro de 2018.

JUSTIFICATIVA
A Festa é tradicional na cidade e está no calendário cultural do município com
festa culinária e dessa forma, nesse dia podemos atrair pessoas de toda região
para prestigiar e também para visita a nossa igreja que tem uma linda
arquitetura e pinturas e se denomina como turismo religioso.

Plenário João Lucas Mariotto, 19 de outubro de 2018.

GISELE DE CAPUA SOUZA
VEREADORA

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

VIVIAN A. BARBOSA

JOSE LUIS LOPES ASCENCIO

VEREADORA

DOUGLAS ALVES BARBOSA
VEREADOR

VEREADOR

RAFAEL F. CELESTE BEGA
VEREADOR

ANTONIO SILVA NASCIMENTO ODAIR DIAS CAVALCANTE
VEREADOR
VEREADOR

FABIO RIBEIRO SILVA
VEREADOR

