
INDICAÇÕES LIDAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/03/2022 
 

 

INDICAÇÃO Nº 08/2022 

INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado 

ao Senhor Prefeito Municipal, a possibilidade de se fazer uns quiosques no primeiro lago situado 

no Parque de Exposição Waldemar Dognani. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Prefeito, com essa benfeitoria dará mais conforto para os usuários do referido local. 

Sarutaiá, 08 de março de 2022. 

Diego Afonso Nunes Basso 

Vereador  

 

INDICAÇÃO Nº 09/2022 

INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado 

ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de colocar lixeiras de reciclagem nas repartições 

públicas e praças de nosso município. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Prefeito, a instalação de lixeiras favorecerá a garantia de uma cidade mais limpa, 

favorecendo a coleta de lixo pelo serviço público. 

Sarutaiá, 08 de março de 2022. 

Diego Afonso Nunes Basso 

Vereador  

 

INDICAÇÃO Nº 10/2022 

INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado 

ao Senhor Prefeito Municipal, a possibilidade de dividir o pátio municipal por setores: transporte 

da saúde, transporte da educação, maquinário e serviços. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Prefeito, se faz necessário para organizar o atendimento à população e também melhorar 

a logística das repartições, contribuir também com a segurança e ergonomia dos motoristas. 

Sarutaiá, 08 de março de 2022. 

Pablo Bruno Garrote Vieira 

Vereador  

 

INDICAÇÃO Nº 11/2022 

Indico, cientificado o plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao 

senhor prefeito municipal, a necessidade da implantação do telecentro em nosso município. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Prefeito, se faz necessário, para dar suporte as pessoas que não tem acesso à internet ou 

não lidem que precisam tirar segunda via de boletos e ou contas, para imprimir apostilas e 

trabalhos universitários, digitalização de documentos.  

Sarutaiá, 08 de março de 2022. 

Pablo Bruno Garrote Vieira 

Vereador  

 

 

INDICAÇÃO Nº 12/2022 



Indico, cientificado o plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao 

senhor prefeito municipal, a necessidade de criar o canal de atendimento WhatsApp troca de 

lâmpadas no meu bairro. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Prefeito, o objetivo é a agilizar as visitas por meio do canal de atendimento no qual a 

população poderá solicitar de forma mais rápida problemas com lâmpadas queimadas na sua rua.   

Sarutaiá, 08 de março de 2022. 

Pablo Bruno Garrote Vieira 

Vereador  

 

INDICAÇÃO Nº 13/2022 

Indico, cientificado o plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao 

senhor prefeito municipal, a possibilidade de consultar o DER para ver quem tem a 

responsabilidade de colocar uma faixa de pedestre, na estrada do CDHU Mansueto Freschi e 

providenciar a pintura da mesma. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Prefeito, uma faixa no referido local se faz necessária devido ao alto fluxo de pedestres 

na região supracitada, contamos com a compreensão do executivo para sanar está reivindicação.   

Sarutaiá, 08 de março de 2022. 

Jessé Aparecido Lisboa    Paulo Henrique da Silva 

         Vereador       Vereador 

 

INDICAÇÃO Nº 14/2022  

Indico, cientificado o plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao 

senhor prefeito municipal, a possibilidade de colocar o nome do Senhor Leôncio Vitor Pereira no 

ponto de ônibus recém construído na Rua João Leme de Góes. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Prefeito, seu Leôncio Vitor Pereira foi uma pessoa muito trabalhadora e do bem, que 

deixou para nós um exemplo de vida a ser seguida, então nada mais justo essa homenagem. 

Sarutaiá, 08 de março de 2022. 

Valmir Aparecido Cardoso 

Vereador  

 

INDICAÇÃO Nº 15/2022 

Indico, cientificado o plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao 

senhor prefeito municipal, a necessidade de melhorias na iluminação pública municipal. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Prefeito, se faz necessário essa melhoria para proporcionar mais segurança aos munícipes, 

visto que as ruas se encontram escuras devido ao tipo de iluminação, então nada mais justo troca-

las por iluminação de led. 

Sarutaiá, 08 de março de 2022. 

Valmir Aparecido Cardoso 

Vereador  

 

 

 

INDICAÇÃO Nº 16/2022 



Indico, cientificado o plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao 

senhor prefeito municipal, a possibilidade de implantar o Plano de Carreiras para os funcionários 

do CRAS. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Prefeito, essa ferramenta é essencial na gestão de pessoas, aprimorando as competências 

para o desenvolvimento, valorização, capacitação e reconhecimento dos funcionários 

propiciando um ambiente de busca, resultados e aumento da produtividade individual.  

Sarutaiá, 08 de março de 2022. 

Benedito Raimundo de Paula 

Vereador   

 

INDICAÇÃO Nº 17/2022 

Indico, cientificado o plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja oficiado ao 

senhor prefeito municipal, a necessidade de melhorias nas placas de sinalização em nosso 

município. 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Prefeito, são necessárias essas melhorias visto que as mesmas se encontram quase todas 

danificadas, então nada mais justo fazer a reposição e recuperação para melhor segurança dos 

munícipes. 

Sarutaiá, 08 de março de 2022. 

Benedito Raimundo de Paula 

Vereador  

 


