Giovanna produz diversas Indicações, confira:
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Na última Sessão Ordinária da Câmara Municipal, ocorrida no dia 02 de março de 2022,
a Vereadora Giovanna Aparecida Buono - PSL, produziu diversas Indicações que
mostramos a seguir:
Através da Indicação n° 22/22, a Vereadora solicitou a manutenção completa do
Campo de futebol de Distrito Taquaral.
Segundo a Vereadora o local não está recebendo a manutenção, o que vem gerando
inúmeras reclamações, não só daqueles que costumeiramente utilizam o campo para
suas atividades esportivas, mas também dos moradores.
Ela também ressaltou a necessidade do plantio do grama, pois em alguns lugares já não
existe mais gramado.
Através da Indicação n° 23/22, ela solicitou a limpeza e lavagem da quadra da Escola
EMEF Maria Ignes Menin Biffi quinzenalmente.
O pedido foi feito devido à presença constante de pombos no local, o contato com os
pombos pode acarretar algumas alergias nas crianças mais sensíveis, problemas
respiratórios, doenças respiratórias e até contaminação de alimentos que pode ser
transmitida pelas fezes e restos de penas desses animais. Assim como a doença mais
grave que pode ser transmitida, que também é associada às fezes desses pombos.
Ela ressaltou que para este serviço de lavagem da quadra, é necessário que o caminhão
pipa se descoque até o Distrito Taquaral para realizar a limpeza.
Na Indicação n° 24/22, foi solicitado ao Chefe do Executivo Local, para que estude
junto com o Diretor de esportes, a possibilidade de disponibilizar um ônibus para
atender os jogadores de futebol do Distrito Taquaral a se deslocarem quando houver
competições.
"É comum esses jogadores disputarem competições em outros municípios e
solicitarem apoio para o transporte/deslocamento, até mesmo dentro da própria cidade e
na região."
Na Indicação n° 25/22, a Vereadora solicitou a limpeza dos reservatórios de agua do
município, que devem ser limpos a cada 6 (seis) meses.
Segundo ela o pedido se deve pelo fato de muitos moradores estarem reclamando da
qualidade da agua nos últimos dias.
Já na Indicação n° 27/22, ela solicitou a instalação de lombada/redutores de velocidade
na Avenida Barão do Rio Branco, em frente à Câmara Municipal e na Rua Sete de
Setembro, próximo a residência de número 297.
O pedido foi feito devido o grande fluxo de veículos e a alta velocidade com que os
condutores trafegam. Os redutores de velocidades são de fundamentais para garantir
maior segurança e tranquilidade aos condutores e aos moradores da localidade.
Através da Indicação n° 28/22, a Vereadora solicitou que seja estudada a possibilidade
de fornecer peixes para população pescar no lago da cidade, no dia 15 de abril,
sexta-feira da paixão.
O pedido foi feito pensando em trazer mais lazer e diversão para os munícipes.
E na Indicação n° 29/22, ela solicitou que seja estudada a possibilidade de
disponibilizar horários para que todos os esportistas do município possam utilizar o
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Ginásio de Esportes.
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 .
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