Indicações dos Vereadores da 14ª Sessão Ordinária
1) Indicação n.º 168/2021, de autoria do Vereador
Chiquinho da Emater “Solicita ao Executivo através da Secretaria
Municipal

de

SEMINFRAM,

Infraestrutura,
que

todo

o

Agricultura

material

e

retirado

Meio
(

Ambiente

cascalho

)

–
das

propriedades dos produtores rurais, seja reposto outro material com
fertilidade para recomposição vegetal da área”.
2) Indicação n.º 169/2021, de autoria da Vereadora
Professora Damiana “Solicita a manutenção e troca de lâmpadas da
Praça Parque da Baixada”.
3) Indicação n.º 170/2021, de autoria do Vereador
Presidente Doutor Luis do Hospital “Solicita ao Poder Executivo que
seja feito no Centro de Convivência do Idoso do Município de Jaru, a
construção de uma cozinha na área externa do prédio contendo dois
banheiros, e um barracão onde possa ser feita atividades com os
idosos”.
4) Indicação n.º 171/2021, de autoria do Vereador
Presidente

Doutor

Luis

do

Hospital

“Solicita

ao

Executivo

a

possibilidade de ser feito, um redutor de velocidade (quebra molas)
na Rua Jorge Teixeira esquina com a Rua Paraná, em frente ao
Mercado Barateiro, setor 07”.
5) Indicação n.º 172/2021, de autoria da Vereadora
Neuza Orlandini “Solicita ao Poder Executivo as seguintes demandas
acordadas em reunião na Associação Clube das Mães dos setores 04 e
07 no Município de Jaru: Disponibilização da Servidora Roberta para
trabalhar 40 horas na instituição; Material didático (positivo);
Recreação (um playground); para a brinquedoteca (brinquedos

pedagógicos); Para salas de aula (mobiliário adequados as crianças
de 03 a 5 anos tais como mesinhas com cadeirinhas.
6) Indicação n.º 173/2021, de autoria do Vereador
Romário “Solicita ao Poder Executivo que seja realizada a vacinação
contra a covid-19 para os estudantes estagiários de aulas práticas da
área da saúde, (odontologia, farmácia e biomedicina).
7) Indicação n.º 174/2021, de autoria da Vereadora
Professora Damiana “ Solicita a adesão do Programa Saúde com
Agente”, destinado à formação técnica dos Agentes Comunitários de
Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias”.
8) Indicação n.º 175/2021, de autoria da Vereadora
Professora Damiana “Solicita a pavimentação asfáltica da rua Geraldo
Luiz da Silva no trecho que compreende as ruas Carlos Noberto
Bezerra e Oliveira Matias Gomes, no Jardim Morumbi”.
9) Indicação n.º 176/2021, de autoria da Vereadora
Professora Damiana “Solicita providencia quanto a possibilidade de
pavimentação asfáltica e manilhamento da rua Almirante Barroso
entre as ruas Goiás e Beira Rio, no setor 3”.
10) Indicação n.º 177/2021, de autoria da Vereadora Sol
de Verão “Indica ao Chefe do Poder Executivo Municipal de Jaru
providências

quanto

a

instalação

de

lombada

ou

redutor

de

velocidade, na Rua Afonso Jose próximo ao Cidade Alta setor 1-A”
11) Indicação n.º 178/2021, de autoria da Vereadora Sol
de Verão “Indica ao Executivo Municipal a pavimentação asfáltica na
Rua Almirante Barroso próximo do laticínio Três Maria setor 03.”

12) Indicação n.º 179/2021, de autoria da Vereadora Sol
de Verão “Indica ao Executivo Municipal a pavimentação asfáltica na
Rua Almirante Barroso com a 625 setor industrial”.

INDICAÇÕES VERBAIS:

Vereador Schimiti: Solicita ao Executivo que seja feito
dois quebra-molas na Rua Tapajós e um quebra – molas na
Rua Almirante Barroso.

Vereadora Damiana : Solicita ao Executivo que seja
feito patrolamento, e iluminação pública na Rua Daniel da
Rocha entre a Rua São Paulo e a linha 625, próximo a
Comunidade Menino Jesus.

Vereadora Damiana : Indica ao Executivo que seja
feito imunização dos caminhoneiros e motoristas de transporte
individual, taxista, mototaxistas e motorista de aplicativo.

Vereadora Damiana : Indica ao Executivo que seja
feito redutor de velocidade na rua Margarete Costa, no setor
08.

Vereador Rafael : Solicita ao Chefe do Poder Executivo
que seja criado o Sistema Tudo Aqui, para facilitar a retirada
de certidões, carteira de trabalho, tudo em um só núcleo
dentro do prédio da prefeitura.

