
   
INDICAÇÃO Nº 01/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

Que seja  efetuado reparos na guia de sarjeta da Rua Manoel 

Clemente de Souza,  em frente a casa do Sr. Reinaldo Rego Leite  

e outros de nossa cidade. 

  

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que a guia esta afundada e 

esta acumulando agua tanto da chuva como da aguas que escoam 

diariamente, sabemos que possui campanhas em nosso município 

para combater  os criadouros de mosquito e neste lugar     poderá 

virar criadouro de mosquito, pois  sempre fica agua parada e 

muitas vezes quando chove atrapalha a travessia dos moradores, 

pois a agua empossa na guia de sarjeta em frente de suas 

residências.  

 

Câmara Municipal, aos  12 de janeiro de 2017 

 

_______________________ 

Sivaldo Antonio da Silva 

Vereador 



 INDICAÇÃO Nº 02/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

Que seja  efetuado reparos e limpeza na guia de sarjeta na saída da 

agua para não acumular agua na rua Jovino Joaquim de Souza 

entre a Rua Joao Ortega Alcolea e Rua Jose Francisco de Souza 

em frente a residência do Sr. Adão Jose de Oliveira de nossa 

cidade. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que    as aguas das chuvas   

e as aguas que escoam diariamente estão acumulando em frente da 

residência do mesmo,  além de atrapalhar a passagem muitas 

vezes até mesmo as aguas invadem seu quintal e causa  muita 

sujeira. Este problema esta acontecendo porque esta agua esta 

acumulando na rua e precisa providenciar uma saída para  ela, 

pois  onde deveria sair estas aguas  esta assoreado e impede a sua 

saída. 

Câmara Municipal, aos  12 de janeiro de 2017 

 

_______________________ 

Sivaldo Antonio da Silva 

Vereador 



 
 

 

 

INDICAÇÃO Nº 03/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

Que seja  tomadas providencias para não mais acumular agua   

entre o campo de malha e o antigo parque infantil de nossa cidade. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que   as aguas da chuva 

estão ficando empossadas neste local,   esta precisando fazer um 

esgoto para estas aguas escoarem ou fazer um aterramento para   

nivelar este terreno para estas aguas escoarem livremente. 

 

Câmara Municipal, aos  12 de janeiro de 2017 

 

_______________________ 

Sivaldo Antonio da Silva 

Vereador 
 

 



INDICAÇÃO Nº 04/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

Que seja   efetuada a poda dos pés de manga  e outras árvores 

frutíferas existentes  ao lado da Vicinal Vereador Elzirio Martins 

de Souza der nossa cidade. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que  as árvores estão 

tirando a visibilidade dos transeuntes desta vicinal.   

 

 

  

Câmara Municipal, aos  16 de janeiro de 2017 

 

 

_______________________ 

 Antonio Donizete Bocchi 

Vereador 
 

 
 
 



INDICAÇÃO Nº 05/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

Que seja efetuado a coleta de lixo nas estradas municipais de 

nosso município  pelo menos uma vez por semana. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que  esta coleta trará 

grande benefícios aos produtores rurais e ao meio ambiente que 

evitará de poluir o solo, lençóis d’águas e o ar devido sua queima. 

 

 

  

Câmara Municipal, aos  16 de janeiro de 2017 

 

 

_______________________ 

 Antonio Donizete Bocchi 

Vereador 
 

 
 
 



INDICAÇÃO Nº 06/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

Que seja efetuado  reparos no campo de bocha de nossa cidade. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que o campo de bocha esta 

afundando e não esta tendo condições da pratica do esporte. Esta 

também tendo necessidade de adquirir um jogo de bocha novo, 

visto que o atual está bastante desgastado. 

 

 

  

Câmara Municipal, aos  16 de janeiro de 2017 

 

 

_______________________ 

 Antonio Donizete Bocchi 

Vereador 
 

 
 
 



INDICAÇÃO Nº 07/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

 Se a estrada da Baixada Seca de nosso município foi incluída no 

Projeto Melhor Caminho do Governo do Estado de São Paulo. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que   realmente é 

necessário a inclusão da  referida estrada neste Projeto do 

Governo,  visto tratar de uma estrada muito importante para os 

produtores rurais daquele córrego para escoarem seus produtos e 

sabemos que sempre vem encontrando dificuldade na época das 

chuvas. 

 

  

Câmara Municipal, aos  17 de janeiro de 2017 

 

 

_______________________ 

  Carlos Alberto da Silva 

Vereador 
 

 



INDICAÇÃO Nº 08/2017 

 

SILAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICAÇÃO Nº 09/2017 
 
 
SILAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICAÇÃO Nº 10/2017 

 

ELCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICAÇÃO Nº 11/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

 Que seja  consertado o murro da garagem do paço municipal de 

nossa cidade.   

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que    o murro do paço 

municipal esta quase caindo e pode até mesmo cair em cima de 

algum veiculo ou de pedestres que passam pela rua, além de que 

irá proporcionar um melhor visual  e conservação do bem publico. 

  

Câmara Municipal, aos  24 de janeiro de 2017 

 

 

_______________________ 

   Laercio Clemente de Souza 

Vereador 
 

 
 
 
 



INDICAÇÃO Nº 12/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

 Que seja    colocado um portão na entrada do almoxarifado da 

Prefeitura. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que  com a colocação de 

um portão na entrada do almoxarifado evitará que vândalos terão 

acesso ao interior do mesmo e evitará que possam causar algum 

prejuízo a erário publico, uma vez que   proporcionará maior 

segurança e  um melhor visual. 

  

Câmara Municipal, aos  31 de janeiro de 2017 

 

 

_______________________ 

    Antonio Donizete Bocchi 

Vereador 
 

 

 

 



INDICAÇÃO Nº 13/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

 Se consertado os ventiladores ou colocado novos e que seja  

consertado  a calçada, o piso cimentado do lado de fora do Centro 

Social Comunitário de nossa cidade. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

Esta indicação se justifica pelo motivo que  este Centro 

Comunitário  é muito utilizado para realização de festas, bailes e 

outros eventos.   Como moramos em uma região muito quente é 

necessário que os ventiladores estejam todos funcionando uma 

vez que o salão é grande mas com a presença de muita gente se 

torna quase insuportável o calor, seria viável também a colocação 

de ar condicionado. Quanto a calçada e o cimentado é que hoje se 

encontra bastante danificado, podendo até mesmo alguém se 

machucar e causar prejuízo para a municipalidade. 

  

Câmara Municipal, aos   31 de janeiro de 2017 

 

_______________________ 

Antonio Donizete Bocchi     

Vereador 

 



INDICAÇÃO Nº 14/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

  Que seja solicitado a empresa que usava o Galpão do 

Agronegócio de nossa cidade que retire alguns maquinários que 

ainda estão lá dentro uma vez que a mesma não esta mais 

utilizando o referido galpão. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

Esta indicação se justifica pelo motivo que  existe algumas 

empresas interessadas em usar o referido galpão.  Sabemos que se 

instalar alguma empresa provavelmente irá gerar alguns 

empregos, que será muito bem vindo para nossa população e 

cidade.   

 

 

Câmara Municipal, aos   31 de janeiro de 2017 

 

_______________________ 

Antonio Donizete Bocchi 

    Vereador 

 
 

 



INDICAÇÃO Nº 15/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

  Que  os motoristas  das ambulâncias que estejam de plantão 

permaneçam dia e  noite e até mesmo nos finais de semana   no 

Centro de Saúde.     

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que  há necessidade visto 

que a população tem encontrado muitas dificuldade  em encontrar 

os motoristas de ambulância que esta de plantão, pois muitas 

vezes as pessoas nem sabem onde os motoristas moram e muitas 

vezes nem possuem celular e nem possuem credito para fazer a 

ligação.  

 

 

Câmara Municipal, aos   31 de janeiro de 2017 

 

_______________________ 

Antonio Donizete Bocchi 

    Vereador 

 
 



INDICAÇÃO Nº 16/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

  Que   reformado o matadouro municipal de nosso município. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que no matadouro 

municipal esta precisando de uma reforma geral e a colocação de 

algumas telhas, pois quando esta chovendo molha as pessoas que 

estão trabalhando e também a necessidade de colocação de uma 

porta para gerar mais segurança.  

 

 

Câmara Municipal, aos    03 de  fevereiro  de 2017 

 

_______________________ 

 Laercio Clemente de Souza 

    Vereador 

 
 
 
 
 



INDICAÇÃO Nº 17/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

  Que    seja colocada uma placa em frente do correio para que 

seja proibido estacionar. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que  já existe sinalização 

no asfalto mas assim mesmo os motoristas  não   respeitam e 

ocupa o lugar para uso do correio que muitas vezes não há espaço 

para estacionar para carga e descarga dos veículos do correio. 

 

 

Câmara Municipal, aos    06 de  fevereiro  de 2017 

 

_______________________ 

  Eliandro Rubiatti 

    Vereador 
 
 
 
 
 
 



INDICAÇÃO Nº 18/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

  Que     seja colocado um bebedouro refrigerado no almoxarifado 

municipal de nosso município. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que   no almoxarifado é um 

local onde quase todos os funcionários utilizam agua para  usarem 

em seus serviços. 

 

Câmara Municipal, aos    07 de  fevereiro  de 2017 

 

 

_________________________ 

   Sidnei Antonio dos Santos  

    Vereador 
 
 
 
 
 
 
 



INDICAÇÃO Nº 19/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

   Que seja construído um sanitário para deficiente no velório 

municipal de nossa cidade. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que o velório é utilizado 

pela população e muitas vezes existem pessoas com deficiência e 

necessita de um sanitário especial. 

 

 

Câmara Municipal, aos    07 de  fevereiro  de 2017 

 

 

_________________________ 

    Carlos Alberto da Silva  

    Vereador 
 
 
 
 
 
 



INDICAÇÃO Nº 20/2017 

  

               Exmo. Sr. Prefeito 

              Câmara Municipal de   Santana da Ponte Pensa, SP. 

 

             O  vereador  que esta subscreve, nos termos regimentais 

vigente, INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal: 

 

   Que seja  colocado um funcionário para zelar do cemitério 

municipal de nossa cidade. 

 

J U S T I F I C A T I V A:-  

 

Esta indicação se justifica pelo motivo que  o nosso cemitério esta 

ficando muitas vezes abandonado precisando de efetuar sempre 

uma manutenção, limpeza e até mesmo uma melhoria no 

abastecimento de água pois muitas vezes não tem água para as 

pessoas usarem para lavarem os túmulos de seus entes queridos. 

 

 

Câmara Municipal, aos    07 de  fevereiro  de 2017 

 

 

_________________________ 

    Carlos Alberto da Silva  

    Vereador 
 
 
 



INDICAÇÃO Nº 21  /2017 

 

   O vereador Élcio da Silva Neves, do Município de 

Santana da Ponte Pensa-SP, fazendo uso das atribuições previstas 

na Lei Orgânica no Município e no Regimento Interno da Câmara 

Municipal INDICA ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Santana 

da Ponte Pensa, senhor José Aparecido de Melo, providências no 

sentido de comunicar, o Ilustríssimo Senhor, coordenador de 

relações institucionais da ELEKTRO Eletricidade e Serviços S/A  

providências no sentido de substituir lâmpadas que não funcionam 

nos postes abaixo relacionados, bem como que seja feita a limpeza 

em todos os postes da cidade, com o objetivo de tornar o município 

mais iluminado, principalmente considerando que cidade iluminada é 

sinônimo de cidade segura e bonita e também representa uma forma 

de prevenção da prática de crimes e contravenções.  

     Apresento, abaixo, a localização dos postes de 

iluminação pública, que não estão funcionando e, em anexo, mapa 

contendo as referidas indicações. 

- Rua Jovino Joaquim de Souza, esquina com a vicinal José 

Pagiato '(uma lâmpada). 



- Rua Manoel Clemente de Souza, em frente à residência do 

senhor Cipriano, em frente  ao nº 144, Jair, nº 787 e João Aguiar, nº 

745 (três lâmpada). 

- Rua José Francisco de Souza, na praça da matriz próximo a 

Av. Santana (uma lâmpada). 

- Rua David Giovanini, ao lado do Centro de Fisioterapia, ao 

lado da residência do senhor João Gilberto calefi(uma lâmpada). 

- Rua Coronel Francisco Schimidt, próximo à residência do 

senhor Pedro Alves, nº 370 e na quadra do Posto de gasolina,  

conforme indica no mapa(duas lâmpada) 

- Rua José Guimarães, nas proximidades do cruzamento com a 

Av. Cecílio José Karan . Também há um poste ao lado da residência 

da senhora Francisca, nº 595 (duas lâmpadas). 

- Avenida Cecílio José Karam, em frente à residência do senhor 

Osnir Gonçalves Tobal, esquina com a Rua José Guimarães, e 

residência da senhora Dorcelina Tibério, nº 55 (duas lâmpadas). 

- Avenida São Joaquim, em frente a casa da Agricultura mais 

precisamente em frente ao numeral, 701, residência  da senhora 

Laurici Gomes de Siqueira,  no prolongamento da Av. Próximo ao 

numeral, 90, e em frente ao posto de saúde  (três lâmpadas). 



– Avenida Santana, ao lado da prefeitura municipal, nº 513 (uma 

lâmpada). 

– Rua Ângelo Pelissari, em frente a residência do senhor 

OtaideFarina, nº 520, (uma lâmpada). 

– Conjunto Habitacional  Luiz Antônio Pessota, Rua José Sgobi, 

conforme indicação no mapa (três lâmpada). 

– Encaminho mapa da cidade indicando localização dos pontos 

que apresentam as lãmpadas queimadas ou possível defeito.   

     Também aproveito para informar que o município 

de Santana da Ponte Pensa tem sofrido constantes quedas de 

energia elétrica que têm proporcionado incômodos aos moradores e 

também aos comerciantes da cidade, sendo necessário que a 

empresa desenvolva medidas com a finalidade de proporcionar a 

solução deste problema. 

       Aproveito a oportunidade para renovar os protestos 

de elevada estima e distinta consideração. 

  Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2017. 

 

ÉLCIO DA SILVA NEVES 
VEREADOR 

 



INDICAÇÃO Nº 22  /2017 

Autor Elcio da Silva Neves 


