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INDICAÇÃO 001/2019 - ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal, solicitando o que segue: 1. Providências 

emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas 

para a realização de limpeza da rede de esgoto e manutenção do bueiro da Rua 

Ramalho Barreto Conceição, na sede desta municipalidade, bem como da Rua 

João Emídio dos Santos, esta localizada no Conjunto Habitacional Albano 

Franco. 2. Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, voltadas para limpeza da Praça do Conjunto Pedrinho Valadares e 

da Praça do Conjunto Françual de Souza. 

 
INDICAÇÃO 006/2019 -  ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, senhor 

Bruno Leonardo, solicitando o que segue: 1. Providências emergências voltadas 

para a poda de árvores em toda extensão da Avenida Simão Dias.” 

 
INDICAÇÃO 009/2019 -  ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, senhor 

Bruno Leonardo, solicitando o que segue: 1. “Providências emergências 

voltadas para a poda da árvore defronte a Escola Municipal Hildete Falcão 

Batista, tendo em vista que o volume da copa da mesma já provoca dificuldade 

no trânsito, em especial com os ônibus do transporte escolar”. 

 

INDICAÇÃO 010/2019 -  ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal,  solicitando o que segue: 1.Providências voltadas 

para a realização de reforma do Posto de Saúde do povoado Lagoa do Junco; 2. 

Providências emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, voltadas para melhoria da iluminação pública da comunidade 

Cansanção, com a imediata reposição de lâmpadas. 

 
INDICAÇÃO 012/2019 -  ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal,  solicitando o que segue: 1. Providências 

emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas 

para a melhoria da iluminação pública em toda extensão dos canteiros e praça, 

localizados na Avenida Santa Cruz. 2. Providências emergenciais junto a 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para o recapeamento 

asfáltico da Avenida Simão Dias. 3. Providências emergenciais junto a 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a melhoria da 



iluminação pública do povoado Lagoa do Junco, bem como, pavimentação em 

torno da igreja daquela comunidade (praça central). 

 
INDICAÇÃO 014/2019 -  ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal,  solicitando o que segue: 1. Providências 

emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas 

para a realização de capina na Rua Aloízio Varjão. 2. Providências emergenciais 

junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a limpeza 

do bueiro da Rua José Josias Santana, nas proximidades da Buril. 

 

 

INDICAÇÃO 021/2019 - ao ilustríssimo senhor Bruno Leonardo, Secretário 

Municipal de Obras e Urbanismo,  solicitando o que segue: 1. Providências 

emergenciais voltadas para a retirada de entulhos nas adjacências da Creche 

Municipal Hildete Falcão Batista. 

 

 

INDICAÇÃO 025/2019 - ao ilustríssimo senhor Bruno Leonardo, Secretário 

Municipal de Obras e Urbanismo,  solicitando o que segue: 1. Providências 

emergenciais voltadas para a melhoria da estrada vicinal que liga a comunidade 

de Malhada Grande ao povoado Saco do Camisa, que vem ocasionando sérios 

transtornos aos usuários daquelas localidades, em especial ao transporte escolar. 

 

INDICAÇÃO 031/2019 - ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal,  solicitando o que segue: 1. Providências 

emergenciais junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas 

para a melhoria da estrada vicinal da comunidade Mocó, que liga os povoado 

Tabuleirinho ao Saco do Camisa. 2. Providências emergenciais junto a 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, voltadas para a construção de 

redutores de velocidade nas proximidades do Conjunto Habitacional Silvino 

Augusto de Souza (sentido Poço Verde/Simão Dias – Poço Verde/Tobias 

Barreto). 

 

INDICAÇÃO 034/2019 - ao ilustríssimo senhor Abraão da Conceição, Gestor da 

Diretoria Regional de Educação DRE 2, solicitando o que segue: 1. Contratação 

de professores com a máxima brevidade possível, para atender as necessidades 

de todos os turnos da Escola Estadual Epifânio Dória, neste município de Poço 

Verde. 2. Nomeação em caráter de urgência de Coordenador Pedagógico, para 

servir na Escola Estadual Epifânio Dória, neste município de Poço Verde. 

 

 
 



INDICAÇÃO 040/2019 - ao excelentíssimo senhor Everaldo Iggor Santana de 

Oliveira, Prefeito Municipal, solicitando o que segue, junto a Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo. 1. Providências voltadas para a realização de capina ao redor da 

Igreja Católica  do povoado Tabuleirinho; 2. Providências voltadas para a realização 

de capina na Rua Aloízio Varjão Menezes, na sede desta municipalidade, nas 

proximidades da UAB; 3. Providências emergenciais, voltadas para a revitalização das 

estradas vicinais que dão acesso à comunidade Queimada Comprida, especialmente no 

trecho compreendido: da borracharia do senhor  Ozânio até a Escola Municipal, da 

referida localidade; 4. Providências emergenciais, voltadas para melhoria da 

iluminação pública da comunidade Barragem, com a ampliação do número de braços 

de lâmpadas e substituição de lâmpadas, em especial nas proximidades da propriedade 

do senhor Zé dos Couros. 

 

 

 

 
Requerimento 011-2019 – “Convida à senhora Josefa Sônia de Jesus Santos, 

Diretora do DMTT, para comparecer em uma das Sessões Ordinárias deste 

Poder Legislativo, em data a combinar, para falar a respeito das dificuldades de 

atuação dos agentes municipais de trânsito, aplicação de multas, sinalização, 

dentre outros assuntos pertinentes ao DMTT”. 

 


