INDICAÇÃO 001/2019
Considerando que a falta de entrega de correspondências e objetos
por parte do ECT – Correios, em dois bairros do município em especial, e a
cidade como um todo, tem gerado prejuízos e desconforto aos seus
moradores;
Considerando as reclamações da população que solicitam providencias
e melhorias por parte da ECT – Correios, quanto a pontualidade e de se
estender os serviços daquela empresa no Conjunto Habitacional Jorge
Sereghetti e do Conjunto Residencial João Menossi;
Considerando que as alegações da Agencia Local dos Correios, é a
falta de funcionários, bem como da necessidade de que a Prefeitura Municipal,
faça o CADASTRO DOS BAIRROS (Conjunto Habitacional Jorge Sereghetti e
Conjunto Residencial João Menossi), junto a ECT – Correios, para possibilitar a
prestação de serviços nos referidos bairros.
INDICO
na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, para
que se oficie ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo faça
gestão junto a ECT – Correios, e da possibilidade de atender as exigências
daquela empresa, cadastrando os Bairros acima citados, e se for necessário,
da possibilidade de mais Carteiros no município.
Aproveitando a oportunidade, para informar dados que coletamos da
Regional que atende o nosso município, e nesse sentido facilitar o contato
com a referida empresa.
ECT – CORREIOS
WILSON ABADIO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DO INTERIOR
PRAÇA D. PEDRO II, 55 QUADRA 4
17015-905 BAURU-SP

Plenário João Lucas Mariotto, 17 de Janeiro de 2019.
JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO
VEREADOR

INDICAÇÃO 002/2019

1.

2.

3.

4.

5.

Através da presente INDICAÇÃO, nos dirigimos ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal, para que o mesmo faça gestão junto a
ELEKTRO, concessionária de energia elétrica em Anhumas, para
esclarecimentos sobre os problemas sobre a prestação de serviços da
empresa, e ainda da possibilidade de convidar os diretores da empresa , que
respondem pelo nosso município, para uma reunião em nossa cidade, onde
consumidores residenciais, industriais e do comércio poderiam expor as suas
demandas e reclamações, entre elas as seguintes já detectadas:
Sobre os valores excessivos das ultimas contas de energia elétrica, pois vários
consumidores afirmam não ter feito nada de diferente no uso diário de energia
elétrica e nem ter acrescentado outros aparelhos movidos a energia elétrica
em suas residências;
A presença em vários pontos da cidade, de lâmpadas dos postes da iluminação
urbana, ficarem acesos diuturnamente, o que por certo alguém teria que pagar
esse gasto desnecessário de energia elétrica;
Em contrapartida ao item acima, muitas lâmpadas apagadas da iluminação
pública urbana, a demora para a sua troca e que se repete alternadamente
em vários pontos da cidade, em alguns casos mal foi feita a troca e o problema
volta a acontecer.
Que a população desconhece sobre como fazer para reclamar de problemas
das lâmpadas queimadas na iluminação pública, entre outros, e nesse sentido,
seria interessante a divulgação e orientação do telefone 0800 701 0102;
Finalmente sobre a reclamação dos usuários da Zona Rural, como o Bairro
Palmitalzinho e Vila Maria, sobre as constantes quedas de energia e com
demora excessiva para o conserto e a retomada de energia, trazendo enormes
prejuízos aos moradores e produtores rurais,

Plenário João Lucas Mariotto, 06 de Fevereiro de 2019.

JOSÉ LUIS LOPES ASCENCIO

VEREADOR

INDICAÇÃO 003/2019

Através da presente INDICAÇÃO, nos dirigimos ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal, que a Administração Municipal, estude juntamente com os
Departamentos Competentes, a possibilidade de realização da coleta de lixo
domiciliar em alguns pontos da zona rural, com por exemplo, os Bairros Noite
Negra, Palmitalzinho, Cavado, Vila Maria, Assentamento Maná, ou seja, onde
haja maior concentração de moradores.

Plenário João Lucas Mariotto, 08 de Fevereiro de 2019.

FABIO RIBEIRO DA SILVA

VEREADOR

INDICAÇÃO 004/2019

Na forma regimental, depois de ouvido o Plenário, Indico ao
Sr. Prefeito Municipal, e em reforço as solicitações anteriores com a mesma
finalidade, fazer estudos para a elaboração de um projeto e a sua execução,
pelo Município, de 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 sanar o problema e trazer mais proteção e conforto aos que
precisarem adentrar a EMEF ADHEMAR PALMIRO em dias chuvosos e
mesmo até em outros períodos de alta temperatura.
Plenário João Lucas Mariotto, 08 de Fevereiro de 2019.

CESAR ALVES BARBOSA
VEREADOR

INDICAÇÃO 005/2019

Através da presente INDICAÇÃO, nos dirigimos ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal, no sentido de que a Administração Municipal, estude
juntamente com os Departamentos Competentes, a possibilidade de efetuar a
pintura da Guia em AMARELO em um lado da Rua Aparecida Zélia Pelizare
Lopes entre as Ruas Angelo Sereghetti e Rua João Lucas Mariotto, proibindo o
estacionamento de veículos de um lada da referida Rua.

JUSTIFICATIVA
Tal solicitação, se faz em virtude da reclamação dos
moradores da referida rua, que alegam que a rua é estreita e quando tem
muitos carros estacionados fica difícil a entrada e saída de veículos das
garagens.

Plenário João Lucas Mariotto, 08 de Fevereiro de 2019.

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA

VEREADOR

INDICAÇÃO Nº 006/2019

Ouvido o douto plenário, INDICAMOS na forma regimental, oficiando-se o Sr
Exmo Prefeito Municipal, para que juntamente com o assessor de obras e
assessora da educação, realize reformas e adequações ao prédio da Creche
Municipal Clotildes Lopes Trevisan.

JUSTIFICATIVA
Estivemos no dia 28 de fevereiro de 2019 em visita ao referido local e
detectamos alguns problemas, tais como, tomadas com defeito e fios
descascados, revestimento da parede caído e outros se soltando, falta de
vidros em algumas janelas, pintura danificada, parque incompatível com a faixa
etária, calçadas externa com mato e sem calçamento, tudo isso ocasionando
riscos as crianças e funcionários.

Plenário João Lucas Mariotto, 08 de Março de 2019.

CESAR ALVES BARBOSA
Vereador

GISELE DE CAPUA SOUZA
Vereador

FABIO RIBEIRO DA SILVA
Vereador

RAFAEL FELIPPE CELESTE BEGA
Vereador

INDICAÇÃO Nº 007/2019

Ouvido o douto plenário, INDICO na forma regimental, oficiando-se o Sr Exmo
Prefeito Municipal, para que coloque a placa indicativa de sinalização ou
sinalização horizontal no chão, em frente as Escolas e creches com o seguinte
alerta “CUIDADO ESCOLA”.

JUSTIFICATIVA
Nestes locais ocorre o fluxo intenso de criança que muitas vezes estão
desapercebidas do transito e com essa sinalização vai alertar os motoristas o
dever de terem maior cuidado ao trafegar nos referidos locais.
.

Plenário João Lucas Mariotto, 08 de Março de 2019.

CESAR ALVES BARBOSA
Vereador

INDICAÇÃO 008/2019

Indico na forma regimental que se oficie ao senhor
Prefeito Municipal para que se faça estudos no sentido e colocar Piso nos
Vestiários e Revestimento nas paredes dos Banheiros do Estádio Municipal
Guerino Palmiro.

JUSTIFICATIVA
Mediante reclamações dos desportistas que ali frequentam e
com as melhorias acima mencionadas iria trazer maior conforto para atletas de
nossa Cidade.

Plenário João Lucas Mariotto, 08 de Março de 2019.

ANTONIO SILVA NASCIMENTO
Vereador

INDICAÇÃO 009/2019

Indico na forma regimental que se oficie ao senhor
Prefeito Municipal para que se faça estudos no sentido de efetuar uma nova
pintura no lado externo do muro do Estádio Municipal Guerino Palmyro

JUSTIFICATIVA
Com a referida pintura dos muros, daria melhor aparência ao
referido estádio Municipal

Plenário João Lucas Mariotto, 22 de Março de 2019.

DOUGLAS ALVES ABRBOSA
Vereador

INDICAÇÃO Nº. 010/2019

Ouvido o douto plenário, INDICO na forma regimental, oficiando-se o Exmo
Senhor Prefeito Municipal, para que forneça as cozinheiras do município os
equipamentos e vestimentas necessários para a proteção e segurança das
mesmas, como: uniforme, touca, luvas, sapatos, avental, etc

JUSTIFICATIVA
As referidas funcionárias necessitam de boas condições de trabalho e sabemos
que com o próprio salário não é suficiente para suprirem os gastos com o
material acima.
A prefeitura com esse gesto irá também agir com as normas da profissão
dando maior conforto e segurança aos profissionais.

PLENÁRIO JOÃO LUCAS MARIOTTO, 22 DE MARÇO DE 2019.

GISELE DE CAPUA SOUZA
Vereadora

