Cleber produz diversas Indicações, confira:
Ter, 14 de Setembro de 2021 11:38 -

Na última Sessão Ordinária da Câmara Municipal, ocorrida no dia 13 setembro de
2021, o Vereador Cleber Cano Losilla – PSL produziu diversas Indicação que
mostramos a seguir, vejamos:
Através da Indicação n°124/21 o Vereador solicitou que seja providenciado a
instalação de lombada na Rua 21 de novembro, próximo ao número 84/104 e na Avenida
Rodolfo Miranda um pouco antes do cruzamento com a Rua 7 de setembro, devido aos
pontos cegos existentes no local.
Na Indicação n° 123/2021, o Vereador solicitou q seja providenciado seja providenciado
implantação de estacionamento somente em um lado nas seguintes vias: Rua José Luís de
Barros, Rua José Arquelino de Araújo e na Rua João Candido Gonçalves no Distrito Taquaral.
O Vereador Justificou o pedido, tendo em vista que tais localidades contam com
tráfego intenso de pedestres e os carros que por ali circulam, ultrapassam o limite de
velocidade permitido, colocando em risco a vida de todos os pedestres.
Já na Indicação n° 125/2021, o Vereador que através do setor competente estude com
a maior brevidade possível, medidas para que os alunos que residem nos Bairros, Vila
Paulista, CDHU e João Marino tenham o direito de receber transporte escolar
Cleber justificou que fez o pedido devido as inúmeras reclamações recebidas dos
moradores dos bairros acima citados, onde os mesmos solicitam transporte escolar
para seus filhos, devido à grande distância que eles tem que percorrer a pé para chegar
até a escola.Ele ressaltou que a distância percorrida pelos alunos ultrapassam os 2
(dois) quilômetros que é a distância definida pela jurisprudência, onde cita que todos os
alunos que forem matriculados em escolas com mais de 2 km de distâncias de suas
residências tenham o direito ao transporte escolar.
E na Indicação n° 130/2021, o Vereador solicitou que seja estudada a possibilidade que a
denominação da Rua localizada no Bairro Engenho, onde a Senhora Lucia Lilian Oliveira de
Souza residiu por muitos anos passe a ter o nome da mesma, e também na Rua onde fica
localizada a oficina do Valdir, que seja colocado o nome do Senhor Joaquim de Lima onde o
mesmo residiu por muitos anos.
o pedido é uma forma de homenagear ambos que foram moradores de longa data e
muito respeitados, além de terem uma atuação importante na história do Distrito
Taquaral.
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Estes documentos podem ser acessados na integra, neste site, basta acessar o link
"Relatório de Atividades" e clicar no nome do Vereador, localizado na página .

2/2

