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SANTA MERCEDES 01
 
 
INDICAÇÃO nº 065/2017
 
 

INDICAMOS na forma regimental, que seja oficializado ao 

Senhor Prefeito Municipal, sugerindo o quanto segue :

 

 Que o senhor Prefeito Municipal, juntamente com os setores 

competentes, realizem reparos nos brinquedos da 

Bedaque, haja vista que os

a cabeça solta e as cordas da rede de escalada estã o faltando 

partes, pe ço se seja colocada uma placa de advertência sobre a 

idade e peso permitido nos 

loco, que adultos utilizam os brinquedos, peço que seja  feito 

furos nos tambores de lixo da praça

líquidos tornando -

buscando desta forma uma melhora para nossas crianç as e o 

cuidado com a saúde desde já agradeço. 

VEREADOR

João Batista Lazarini
     Vereador                               
 
 
 

 

                                                                                                                             

                                                      PLENÁRIO JOÃO DE ALMEIDA SILVA  
                                                                                   Estado de São Paulo 

Praça da Independência 1430 – CEP. 17.940-000      Fone (18) 3875.1241
CNPJ. 53.306.908-0001/94                     Fax: (18) 3875.1153

mail – secretaria@camarasantamercedes.sp.gov.br                                                                                     

  
 

 

SANTA MERCEDES 01 DE DEZEMBRO 2017                                                     

065/2017  

Senhora Presidenta,  
 
 

na forma regimental, que seja oficializado ao 

Senhor Prefeito Municipal, sugerindo o quanto segue :

Que o senhor Prefeito Municipal, juntamente com os setores 

competentes, realizem reparos nos brinquedos da 

Bedaque, haja vista que os  cavalos de madeira se encontram com 

a cabeça solta e as cordas da rede de escalada estã o faltando 

ço se seja colocada uma placa de advertência sobre a 

idade e peso permitido nos brinquedos, já que foi constatado 

, que adultos utilizam os brinquedos, peço que seja  feito 

furos nos tambores de lixo da praça , pois os mesmo

- os propícios para o mosquito da dengue, 

buscando desta forma uma melhora para nossas crianç as e o 

cuidado com a saúde desde já agradeço.  

 

SALA DE SESSÕES 

VEREADOR “JOÃO DE ALMEIDA SILVA”  

 

 
 

João Batista Lazarini                 Rosangela Vieira da Cunha
                              Vereadora

Angela Paula Batistão 
Vereadora 
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na forma regimental, que seja oficializado ao 

Senhor Prefeito Municipal, sugerindo o quanto segue :  

Que o senhor Prefeito Municipal, juntamente com os setores 

competentes, realizem reparos nos brinquedos da Praça Alípio 

cavalos de madeira se encontram com 

a cabeça solta e as cordas da rede de escalada estã o faltando 

ço se seja colocada uma placa de advertência sobre a 

já que foi constatado in 

, que adultos utilizam os brinquedos, peço que seja  feito 

os mesmo s acumulam 

os propícios para o mosquito da dengue, 

buscando desta forma uma melhora para nossas crianç as e o 

 

Rosangela Vieira da Cunha  
Vereadora  


