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VEREADOR JUSCELINO CABRAL - PSDB

O Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas regimentais, INDICA a Mesa
Diretora, que seja enderecado expediente ao Exmo. Senhor Alan Guedes, Prefeito Municipal,
ao Senhor Wellington Henrique Rocha de Lima, Secretario Municipal de Governo, ao Senhor
Romualdo Diniz Salgado Junior, Secretario Municipal de Servicos Urbanos, corn copia a
Senhor Luis Gustavo Casarin, Secretario Municipal de Obras Publicas, SOLICITANDO:

Instalaca"o de academia ao ar livre a manutencao da calcada na Praca do
Indaia.
JUSTIFICA TIVA
Notamos que a grande maioria da populacao dedica ou dispoe de pouco tempo para cuidar da
sua saude e do seu lazer, estamos sempre muito atarefados corn empregos, estudos, tarefas domesticas,
entre outras atividades, isso faz corn que optemos por uma atividade de lazer mais acessivel e proximo
de suas residencias, como e o caso das academias ao ar livre. E importante que os moradores da regiao
que all frequentam como lazer tenham acesso a este beneficio concedido em outros bairros.
Essa academia, alem de servir de incentivo a pratica de atividade fisica, que e extremamente
benefica a saude de seus usuarios favorecendo o trabalho cardiovascular, a coordenacao motora, a
melhora do tonus muscular, das articulacoes e o equilibrio, que sao capacidades motoras importantes,
principalmente para as individuos da terceira idade, que e o publico que mais frequenta as academias
ao ar llyre e que vem cada vez mais buscando seu espaco nesses locals, vai criar um ambiente propicio
a um born relacionamento dos moradores da regiao. Atendendo assim de forma satisfatoria os anseios
da comunidade, que frequents a Praca do Indaia, e podendo garantir o bem estar da comunidade. Outra
reivindicacao da comunidade e a manutencao das calcadas que necessitam urgente de reparos pois
estao deterioradas conforme apresentado (fotos em anexo).
Tal pedido tern como justificativa atender as reinvindicacoes dos moradores do nosso
municipio.
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VEREADOR JUSCELINO CABRAL - PSDB

O Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas regimentais, INDICA a Mesa
Diretora, que seja enderecado expediente ao Exmo. Senhor Alan Guedes, Prefeito Municipal,
ao Senhor Wellington Henrique Rocha de Lima, Secretario Municipal de Governo, ao Senhor
Romualdo Diniz Salgado Junior, Secretario Municipal de Servicos Urbanos, corn copia a
Senhor Luis Gustavo Casarin, Secretario Municipal de Obras Publicas, SOLICITANDO:

Instalacao de banheiros a vestiarios em cameos de futebol.
JUSTIFICA TIVA
Notamos que a grande maioria da populacao dedica ou dispoe de pouco tempo para
cuidar do seu lazer, estamos sempre muito atarefados corn empregos, estudos, tarefas
domesticas, entre outras atividades, isso faz corn que optemos por uma atividade fisica mais
acessivel e proximo de suas residencias, como e o caso dos campos de futebol publicos do
nosso municipio. E importante que os moradores da regiao juntamente corn suas familias, que
frequentam esses campos de futebol, tenham acesso a este beneficio para que os praticantes
do futebol tenha espacos adequados a disposicao no campo de futebol como vestiarios e
banheiros para a comodidade dos atletas que precisam trocar seus uniformes.
Essa reivindicacao e uma solicitacao clamante da comunidade, ou seja, das criancas,
adultos e de todos as moradores do Bairro Cachoeirinha que frequentam o campo de futebol
localizado na R. Pancho Torraca, 350 e os moradores do Residencial Guassu.
Diante do apelo e necessidade da populacao, solicito a realizacao da solicitacao, e
reiteramos protestos de estima e consideracao.
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o Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas regimentais, INDICA a Mesa
Diretora, que seja enderecado expediente ao Exmo. Senhor Alan Guedes, Prefeito Municipal,
ao Senhor Wellington Henrique Rocha de Lima, Secretario Municipal de Governo, e a Senhora
Liliane Graziele Cespedes de Souza Nascimento, Comandante da Guarda Municipal,
SOLICITANDO:

Instalacao de um Posto Policial na Praca do Izidro Pedroso.
JUSTIFICA TIVA
A presente indicacao visa garantir maior seguranca aos moradores da regiao, que estao
reivindicando a presenca de policiais no bairro citado, para coibir a acao de marginais, been
como a criminalidade. Para reduzir os indices de furtos e awes de vandalismo que a praca tern
sofrido, e ainda como forma de inibir woes criminosas.
Notamos que no local encontra-se corn um predio desativado na praca do Izidro
Pedroso, que poderia servir como um posto policial e assim garantir mais seguranca para
comunidade (foto em anexo).
Diante do apelo e necessidade da populacao, solicito a realizacao da solicitacao, e
reiteramos protestos de estima e consideracao.
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VEREADOR JUSCELINO CABRAL - PSDB

O Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas regimentals, INDICA a Mesa
Diretora, que seja endere4ado expediente ao Exmo. Senhor Alan Guedes, Prefeito Municipal,
ao Senhor Wellington Henrique Rocha de Lima, Secretario Municipal de Governo, ao Senhor
Romualdo Diniz Salgado Junior, Secretario Municipal de Servicos Urbanos, corn copia a
Senhor Luis Gustavo Casarin, Secretario Municipal de Obras Publicas, SOLICITANDO:

Manutencao no sistema de iluminacao da Feira do Agricultor no bairro Izidro
Pedroso.

1 USTIFICATI VA
Ii a feira e um habito que literalmente ultrapassa geracoes, bastante frequentada pelos

moradores a feira esta localizada na rua Mozart Calheiros no Izidro Pedroso (antiga W5), a
presente indicacao se justifica pelo fato que apos relato dos feirantes a Iluminacao esta corn
falta de manutencao prejudicando os feirantes de exercerem suas atividades do periodo
noturno (foto em anexo).
Visando garantir melhorias para as comerciantes locals e a comunidade que
frequentam essa praca e na certeza de sermos prontamente atendidos, solicito providencias
em carater de urgencia.
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