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INDICAÇÃO Nº. 157/2022. 
 
 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, 

 
 

O vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas 
institucionais, propõe que, após tramitação Regimental, seja solicitado do Senhor 
Prefeito Municipal o seguinte pedido de providência: 
 

a) Indica a Vossa Excelência que analise com o setor responsável a 
possibilidade de realizar manutenção geral URGENTE nas estradas dos Bairros 
Francisco (km 7 e km 9), Lavras, Empossados, Ribeirãozinho, Capinzal de Cima e 
Capinzal de Baixo.  

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 

O presente pedido visa reiterar os pedidos realizados pelas Indicação 
nº 015/2022, de 07 de fevereiro de 2022, de minha autoria (cópia anexa) e também 
incluir outros bairros e locais para a realização de manutenção em estradas. 

Os munícipes residentes nos bairros mencionados clamam para que o 
Poder Público Municipal lhes dê amparo o mais rápido possível, visto que as 
estradas desses bairros estão em péssimas condições devido ao uso contínuo, falta 
de manutenção adequada e pelas chuvas ocorridas nos últimos dias. 

Sem mais, desde já agradeço a acolhida desta solicitação. 

      
 

 
 Guapiara, 03 de junho de 2022. 

 
 

 
WALDIR GONZAGA DOS SANTOS JÚNIOR 

Vereador 
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INDICAÇÃO Nº. 015/2022. 
 
 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, 

 
 

O vereador que esta subscreve, usando das prerrogativas 
institucionais, propõe que, após tramitação Regimental, seja solicitado do Senhor 
Prefeito Municipal o seguinte pedido de providência: 
 

a) Indica a Vossa Excelência que analise com o setor responsável a 
possibilidade de realizar manutenção, em regime de urgência, nas estradas do Bairro 
Capinzal de Cima, que dá acesso às propriedades do Senhor Luiz Rodrigues 
Modesto, Luiz Rodrigues e Professor Jesuíno; nas estradas do Bairro Capinzal de 
Baixo; nas estradas do Bairro das Lavras, iniciando na rodovia até o Chimbara; nas 
estradas do Bairro Franciscos, na altura do km 9, sentido da casa do Senhor Leonel; 
nas estradas do Bairro Empossados, estrada do antigo forno, passando o Sítio da 
Fumi até a propriedade do Seu Zé Poeta.     

 
JUSTIFICATIVA 

 
A presente indicação visa atender aos diversos pedidos dos munícipes 

residentes nos bairros mencionados, que clamam para que o Poder Público 
Municipal lhes dê amparo o mais rápido possível, visto que as estradas desses 
bairros estão em péssimas condições devido ao uso contínuo, falta de manutenção 
adequada e pelas chuvas dos últimos dias. 

Sem mais, desde já agradeço a acolhida desta solicitação. 
      
 

 
 Guapiara, 07 de fevereiro de 2022. 

 
 

 
WALDIR GONZAGA DOS SANTOS JÚNIOR 

Vereador 
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