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INDICAÇÃO Nº. 002/2020 

 

Fundamentado no Regimento Interno dessa Egrégia Corte Legislativa, 

submeto à apreciação dos senhores Vereadores a presente Indicação: 

 

O senhor vereador José Alessandro Santana Farias/PC do B, propõe 

através de suas prerrogativas legais Indicação ao Governo Municipal, 

solicitando o que segue: 

 

1. Providências emergências voltadas para a reposição de paralelepípedo na 

Travessa Dezinho, principal ligação entre o Conjunto Habitacional Pedro 

Almeida Valadares Neto (Pedrinho Valadares) e o Conjunto Françual 

Santana Souza e na Travessa Ercílio Cardoso da Silva; 

2. Transformação da Travessa Antônio Corsino dos Santos, em um mini calçadão, 

com a interrupção da passagem de veículos, como forma de priorizar a 

passagem de pedestres e melhorar o aspecto urbanístico do referido local; 

3. Providências emergenciais voltadas para colocação de cascalho/piçarra na 

estrada vicinal da comunidade Sorocaba, no trecho compreendido entre a 

Escola Municipal até o Campo de Futebol; 

4. Melhoria da Iluminação pública em regime de urgência em todas as praças 

localizadas no Bairro Santa Cruz; 

5. Colocação de cascalho em regime de urgência na trecho compreendido: saída 

do Distrito de São José para o povoado Saco do Camisa, nos primeiros 

quilômetros até a propriedade do saudoso Augustinho e na entrada do povoado 

Saco do Camisa; 

6. Providências emergenciais junto ao DER/SE voltadas para recapeamento 

asfáltico na sede desta municipalidade no trecho compreendido:  a) 

Estacionamento do CECAF, b) Avenida Santa Cruz (da Escola Municipal 

Governador Antonio Carlos Valadares até a ponte do povoado Bomfim); 

7. Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de Saúde e da 

Assistência Social, voltadas para a disponibilização de transporte, para levar  

crianças portadoras de necessidades especiais, para a cidade de Tobias Barreto, 

com o objetivo de realizar  equoterapia. 

 

Justificativa: 

 

Melhorar a qualidade de vida da comunidade, com a execução das ações 

públicas ora sugeridas. 

 

Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2020. 

 

 

José Alessandro Santana Farias/PC do B 

Segundo Secretário 


