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03/2019

Vereadora Mirim
Eduarda Flores

Indico a Exma. Sr ª. Gerente de Educação
Regional de Itajaí, que seja feita a instalação de
ares-condicionados ou ventiladores nas salas de
aulas da Escola de Ensino Básico Presidente
João Goulart

04/2019

Vereadora Mirim
Eduarda Flores

Indico a Exma. Sr ª. Gerente de Educação
Regional de Itajaí, seja feita a instalação de
bebedouros na Escola Ensino Básico Presidente
João Goulart

05/2019

Vereadora Mirim
Eduarda Flores

Indico a Exma. Sr ª. Gerente de Educação
Regional de Itajaí, seja feita a instalação de
toldo na entrada do EEB Presidente João
Goulart

Vereadora Mirim
Eduarda Flores

Indico a Exma. Sr ª. Gerente de Educação
Regional de Itajaí, seja feita a compra de
materiais para a prática de educação física
Escola Ensino Básico Presidente João Goulart

Vereador Mirim
Eduardo Cassol Popia

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito de Balneário
Camboriú, através do órgão competente, seja
feita intensificada o policiamento na região
entre as escolas: Aster, COC, Energia e
Margirus.
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Vereador Mirim
Eduardo Cassol Popia

Vereador Mirim
Gustavo Mafra

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito de Balneário
Camboriú, através do órgão competente, seja
feita a alteração de ponto de ônibus, localizado
em frente ao Supermercado BIG para o terreno
ao lado da Peixaria Oliani.
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito de Balneário
Camboriú, através do órgão competente, seja
feita o conserto da rua Jordânia, entre a Avenida
Palestina e a Avenida Martin Luther.

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito de Balneário
Camboriú, através do órgão competente, seja
feita manutenção do telhado do Centro
Educacional Municipal Profº Antonio Lúcio.
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Vereador Mirim
Gustavo Mafra

Indicação

16/2019

Vereador Mirim
Gustavo Mafra

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito de Balneário
Camboriú, através do órgão competente, seja
feita reforma na cozinha e nos azulejos do
refeitório do CEM Professor Antonio Lúcio.

Vereador Mirim
Eduardo Cassol Popia

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito de Balneário
Camboriú, através do órgão competente, seja
feita a limpeza do bueiro da rua 2000, esquina
com a Avenida Brasil.

Indicação

17/2019
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INDICAÇÃO Nº 03/ 2019
Senhor Presidente da Câmara Mirim,

A Vereadora Mirim que esta subscreve, requer a Vossa Excelência o
encaminhamento de ofício a Excelentíssima Gerente de Educação Regional de Itajaí, Cleonice
Wehmuth Monteiro Berejuk, contendo os termos da seguinte INDICAÇÃO:
Indico a Exma. Sr ª. Gerente de Educação Regional de Itajaí, que seja feita a instalação de
ares-condicionados ou ventiladores nas salas de aulas da Escola de Ensino Básico
Presidente João Goulart
JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz presente pelo motivo de que está muito quente nas salas de aulas,
assim sendo, colocando a saúde e bem-estar do aluno e professor em perigo.

Neste sentido, considerando a relevância do assunto, espero poder contar com o apoio do ilustre
alcaide para que viabilize o atendimento do pleito ora exposto.
Balneário Camboriú, em 14 de fevereiro de 2019.

__________________________________
Eduarda Flores da Silva
Vereadora mirim
EEB Presidente João Goulart
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INDICAÇÃO Nº 04/ 2019
Senhor Presidente da Câmara Mirim,

A Vereadora Mirim que esta subscreve, requer a Vossa Excelência o
encaminhamento de ofício a Excelentíssima Gerente de Educação Regional de Itajaí, Cleonice
Wehmuth Monteiro Berejuk, contendo os termos da seguinte INDICAÇÃO:
Indico a Exma. Sr ª. Gerente de Educação Regional de Itajaí, seja feita a instalação de
bebedouros na Escola Ensino Básico Presidente João Goulart
JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz presente pelo motivo de que a escola possui três andares e somente
dois andares possuem bebedouros e para o tamanho da escola é insuficiente para atender aos
alunos.

Neste sentido, considerando a relevância do assunto, espero poder contar com o apoio do ilustre
alcaide para que viabilize o atendimento do pleito ora exposto.
Balneário Camboriú, em 14 de fevereiro de 2019.

__________________________________
Eduarda Flores da Silva
Vereadora mirim
EEB Presidente João Goulart
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INDICAÇÃO Nº 05/ 2019
Senhor Presidente da Câmara Mirim,

A Vereadora Mirim que esta subscreve, requer a Vossa Excelência o
encaminhamento de ofício a Excelentíssima Gerente de Educação Regional de Itajaí, Cleonice
Wehmuth Monteiro Berejuk, contendo os termos da seguinte INDICAÇÃO:
Indico a Exma. Sr ª. Gerente de Educação Regional de Itajaí, seja feita a instalação de toldo
na entrada do EEB Presidente João Goulart
JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz presente pelo motivo de que o toldo que tinha caiu, pelo desgaste do
tempo, e em dias de chuva os alunos não possuem local para se proteger da chuva enquanto
espera os pais, sendo que os pais também esperam os alunos ali.

Neste sentido, considerando a relevância do assunto, espero poder contar com o apoio do ilustre
alcaide para que viabilize o atendimento do pleito ora exposto.
Balneário Camboriú, em 14 de fevereiro de 2019.

__________________________________
Eduarda Flores da Silva
Vereadora mirim
EEB Presidente João Goulart
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INDICAÇÃO Nº 06/ 2019
Senhor Presidente da Câmara Mirim,

A Vereadora Mirim que esta subscreve, requer a Vossa Excelência o
encaminhamento de ofício a Excelentíssima Gerente de Educação Regional de Itajaí, Cleonice
Wehmuth Monteiro Berejuk, contendo os termos da seguinte INDICAÇÃO:
Indico a Exma. Sr ª. Gerente de Educação Regional de Itajaí, seja feita a compra de materiais
para a prática de educação física Escola Ensino Básico Presidente João Goulart
JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz presente pelo motivo de que os materiais que a escola possui para
disponibilizar para os alunos estão precários, nesse sentido, gostaria que fosse comprado materiais
para a prática dos esportes, tais como: bolas de futsal, vôlei, futebol, etc.

Neste sentido, considerando a relevância do assunto, espero poder contar com o apoio do ilustre
alcaide para que viabilize o atendimento do pleito ora exposto.
Balneário Camboriú, em 14 de fevereiro de 2019.

__________________________________
Eduarda Flores da Silva
Vereadora mirim
EEB Presidente João Goulart
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INDICAÇÃO Nº 012/ 2019
Senhor Presidente da Câmara Mirim,

O Vereador Mirim que esta subscreve, requer a Vossa Excelência o encaminhamento
de ofício ao Excelentíssimo Prefeito Fabrício José Sátiro de Oliveira, contendo os termos da
seguinte INDICAÇÃO:

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, seja feita
intensificada o policiamento na região entre as escolas: Aster, COC, Energia e Margirus.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação se faz presente pelo motivo de que essa região está sendo alvo de meliantes
que estão se beneficiando da saída dos alunos
das escolas para efetuarem crimes. Os
estudantes estão com medo de saírem nas ruas e serem assaltados ou sequestrados, sendo assim,
solicito ronda pela guarda municipal nos horários de entrada e saída dos alunos.

Neste sentido, considerando a relevância do assunto, espero poder contar com o apoio do ilustre
alcaide para que viabilize o atendimento do pleito ora exposto.

Balneário Camboriú, em 14 de março de 2019.

Eduardo Cassol Popia
Vereador Mirim
Aster Centro Educacional
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INDICAÇÃO Nº 013/ 2019
Senhor Presidente da Câmara Mirim,

O Vereador Mirim que esta subscreve, requer a Vossa Excelência o encaminhamento
de ofício ao Excelentíssimo Prefeito Fabrício José Sátiro de Oliveira, contendo os termos da
seguinte INDICAÇÃO:
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, seja feita
a alteração de ponto de ônibus, localizado em frente ao Supermercado BIG para o terreno
ao lado da Peixaria Oliani.
JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz presente pelo motivo de que quando o ônibus param para receber os
passageiros, eles causam fila no trânsito até o semáforo, localizado na Avenida Brasil, pois
bloqueiam o fluxo dos veículos. Com a alteração do ponto de ônibus para o terreno ao lado da
Peixaria Oliani, fica localizado na rua 3700, esquina com a rua 3780, o trânsito fluirá melhor por
haver espaço para parada do ônibus sem que obstrua o trânsito.

Neste sentido, considerando a relevância do assunto, espero poder contar com o apoio do ilustre
alcaide para que viabilize o atendimento do pleito ora exposto.

Balneário Camboriú, em 14 de março de 2019.

Eduardo Cassol Popia
Vereador mirim
Aster Centro Educacional
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INDICAÇÃO Nº 014/ 2019
Senhor Presidente da Câmara Mirim,

O Vereador Mirim que esta subscreve, requer a Vossa Excelência o encaminhamento
de ofício ao Excelentíssimo Prefeito Fabrício José Sátiro de Oliveira, contendo os termos da
seguinte INDICAÇÃO:

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, seja feita
o conserto da rua Jordânia, entre a Avenida Palestina e a Avenida Martin Luther.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação se faz presente pelo motivo de que a rua Jordânia está com um buraco na
rua, podendo assim causar até um acidente no local.

Neste sentido, considerando a relevância do assunto, espero poder contar com o apoio do ilustre
alcaide para que viabilize o atendimento do pleito ora exposto.

Balneário Camboriú, em 14 de março de 2019.

Gustavo Henrique Mafra
Vereador Mirim
CEM Professor Antonio Lúcio
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INDICAÇÃO Nº 015/ 2019
Senhor Presidente da Câmara Mirim,

O Vereador Mirim que esta subscreve, requer a Vossa Excelência o encaminhamento
de ofício ao Excelentíssimo Prefeito Fabrício José Sátiro de Oliveira, contendo os termos da
seguinte INDICAÇÃO:

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, seja feita
manutenção do telhado do Centro Educacional Municipal Profº Antonio Lúcio.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação se faz presente pelo motivo de que o telhado do Centro Educacional Municipal
Profº Antônio Lúcio está com defeito e está tendo vazamento de água em uma das salas da escola
e a mesma foi interditada e assim podendo até mesmo causar um curto circuito por causa da fiação
elétrica ou até mesmo desabamento do telhado.

Neste sentido, considerando a relevância do assunto, espero poder contar com o apoio do ilustre
alcaide para que viabilize o atendimento do pleito ora exposto.

Balneário Camboriú, em 14 de março de 2019.

Gustavo Henrique Mafra
Vereador Mirim
CEM Professor Antonio Lúcio

PROGRAMA VEREADOR MIRIM
14º LEGISLATURA / 2018-2019

INDICAÇÃO Nº 016/ 2019
Senhor Presidente da Câmara Mirim,

O Vereador Mirim que esta subscreve, requer a Vossa Excelência o encaminhamento
de ofício ao Excelentíssimo Prefeito Fabrício José Sátiro de Oliveira, contendo os termos da
seguinte INDICAÇÃO:

Indico ao Exmo. Sr. Prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, seja feita
reforma na cozinha e nos azulejos do refeitório do CEM Professor Antonio Lúcio.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação se faz presente pelo motivo de que uma das paredes que pertence ao
refeitório está danificada assim colocando os alunos em perigo de possíveis acidentes. Os azulejos
da cozinha estão quebrando consequentemente cria aberturas para o acesso de insetos

Neste sentido, considerando a relevância do assunto, espero poder contar com o apoio do ilustre
alcaide para que viabilize o atendimento do pleito ora exposto.

Balneário Camboriú, em 14 de março de 2019.

Gustavo Henrique Mafra
Vereador Mirim
CEM Professor Antonio Lúcio
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INDICAÇÃO Nº 017/ 2019
Senhor Presidente da Câmara Mirim,

O Vereador Mirim que esta subscreve, requer a Vossa Excelência o encaminhamento
de ofício ao Excelentíssimo Prefeito Fabrício José Sátiro de Oliveira, contendo os termos da
seguinte INDICAÇÃO:
Indico ao Exmo. Sr. Prefeito de Balneário Camboriú, através do órgão competente, seja feita
a limpeza do bueiro da rua 2000, esquina com a Avenida Brasil.
JUSTIFICATIVA
A presente indicação se faz presente pelo motivo de que o boeiro, conforme foto, está cheio de lixo,
fazendo com que seja impossível que a água flua em corretamento, assim acarretando em
alagamentos naquela região.

Neste sentido, considerando a relevância do assunto, espero poder contar com o apoio do ilustre
alcaide para que viabilize o atendimento do pleito ora exposto.

Balneário Camboriú, em 14 de março de 2019.

Eduardo Cassol Popia
Vereador Mirim
Aster Centro Educacional

