
. INDICAÇÕES LIDAS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/03/2018 . 
 
 
 

INDICAÇÃO Nº 10/2018 
 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de abrir o Centro de Saúde no 
período noturno. 
 
JUSTIFICATIVA 
Senhor Prefeito devido às pessoas que trabalham durante o dia, então nada mais 
justo esse atendimento noturno. 
 
Sarutaiá, 02 de março de 2018. 
 

Adalberto Rodrigues Gama 
Vereador  

 
 

 
 

  



INDICAÇÃO Nº 11/2018 
 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, a possibilidade de voltar a fornecer pães aos 
trabalhadores rurais. 
 
JUSTIFICATIVA 
Senhor Prefeito esse projeto “Bom dia Amigo Trabalhador Rural”, foi implantado no 
ano de 2005, então nada mais justo que de continuidade. 
 
Sarutaiá, 02  de março de 2018. 

 
Adalberto Rodrigues Gama 

Vereador  

 
 

 

  



INDICAÇÃO Nº 12/2018 
 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de recapear a Rua Catarina 
Milani Maluly, a partir da Delegacia Civil  até a Praça Adolfo Ramos da Silva. 

 
JUSTIFICATIVA 
Senhor Prefeito se faz necessário porque a camada asfáltica está em péssimas 
condições e também por ser a rua principal da cidade. 

 
Sarutaiá, 02 de março de 2018. 

 
Adalberto Rodrigues Gama 

Vereador  

 
 

  



INDICAÇÃO Nº 13/2018 
 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de contratar um médico 
veterinário. 
 
JUSTIFICATIVA 
Senhor Prefeito essa contratação se faz necessária devido a grande procura por um 
profissional nessa área em nossa cidade. 
 
Sarutaiá, 02  de março de 2018. 

 
Adalberto Rodrigues Gama 

Vereador  

 
 

 

  



INDICAÇÃO Nº 14/2018 
 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, a possibilidade de entrar em contato com a 
Caixa Econômica Federal para ver se há a possibilidade de abrir uma agência aqui 
em Sarutaiá. 
  
JUSTIFICATIVA 
Senhor Prefeito é do conhecimento de todos que a folha de pagamento da prefeitura 
pertence a essa agência e aqui não possui nenhuma agência bancária, dificultando as 
pessoas que necessitam de serviços bancários, precisando até mesmo se deslocar as 
cidades vizinhas, então nada mais justos esse contato com a CEF para quem sabe 
futuras instalações.  
 
Sarutaiá, 02 de março de 2018. 

 
Adalberto Rodrigues Gama 

Vereador  

 
 

  



INDICAÇÃO Nº 15/2018 
 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, a possibilidade de fazer uma cobertura na 
antiga quadra de esportes situada na Rua Joaquim Franco de Godoy para que sejam 
guardados implementos agrícolas e outros. 

 
JUSTIFICATIVA 
Senhor Prefeito com esse benfeitoria terá um lugar mais seguro e adequado para 
guardar esses implementos, evitando ficar exposto ao relento.  
 
Sarutaiá, 02 de março de 2018. 

 
Adalberto Rodrigues Gama 

Vereador  

 
 

 
 

  



INDICAÇÃO Nº 16/2018 
 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de agilizar acordo junto a 
Sabesp e CPFL para levar água, esgoto e energia elétrica no loteamento Maria 
Teresa Vedova Nastasia. 

 
JUSTIFICATIVA 
Senhor Prefeito fui procurado por  vários moradores do  referido local, solicitando essa 
infraestrutura. 
 

Sarutaiá, 02 de março de 2018. 
 

Adalberto Rodrigues Gama 
Vereador  

 
 

 
 

  



INDICAÇÃO Nº 17/2018 
 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, a oportunidade de colocar a Placa com o nome 
de Daniel Alves da Silva Gonçalves na praça da criança situada ao lado da Escola 
Municipal. 

 
JUSTIFICATIVA 
Senhor Prefeito já que foi dado o nome a essa praça, então nada mais justo colocar a 
placa para ficar bem localizada. 
 

Sarutaiá, 02 de março de 2018. 
 

Adalberto Rodrigues Gama 
Vereador  

 
 

 

  



INDICAÇÃO Nº 18/2018 
 
INDICO, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que seja 
oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, a possibilidade de fazer às faixas de pedestres 
próximos as escolas no formato de 3D. 

 
JUSTIFICATIVA 
Senhor Prefeito esta faixa no formato de 3D dará maior segurança para os alunos e 
pedestres que circulam pela área, haja vista que a faixa em 3D faz os motoristas 
reduzirem a velocidade quando se aproximam da faixa, por ter a impressão de ter 
obstáculo na rua. 
 

Sarutaiá, 06 de março de 2018. 
 

Jessé Aparecido Lisboa 
Vereador  

 
 

 

  
  



INDICAÇÃO Nº 19/2018 
 
INDICAMOS, cientificado o Plenário, dispensadas as demais formalidades legais, que 
seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de adquirir alguns 
aparelhos para o setor de fisioterapia, que seguem em anexo. 

 
JUSTIFICATIVA 
Senhor Prefeito se faz necessária essa aquisição para um melhor atendimento a 
população, deixando claro que a Câmara dará todo respaldo necessário para essa 
aquisição. 
 
Sarutaiá, 06 de março de 2018. 

 
Adalberto Rodrigues Gama Benedito Raimundo de Paula 
Vereador Vereador 
 
Flávio Sela da Costa Dijalma Dalla Bernardia  
Vereador Vereador 
 
Jessé Aparecido Lisboa José Aparecido de Lima  
Vereador Vereador 
 
José Wilson Sampaio de Carvalho Luiz Henrique Vilariço 
Vereador Vereador 
 
Paulo Rogério de Castro           
Vereador 


