
Resumo da 23ª. Sessão  

Alexandre Correa Comin (PTB) – Vereador Alexandre Comin apresentou 14 (catorze) indicações ao 

Executivo Municipal, sendo elas indicações de Serviços de tapa buraco em diversas ruas do bairro 

Guilhermina. 

Dimas Antonio Gonçalves (PEN) – Vereador Dimas apresentou 2 (duas) indicações ao Executivo Municipal, 

sendo elas: Elaborar através da Secretária de Habitação, a Regularização Fundiária do Loteamento Jardim 

Universitário; Estudo para a Regularização Fundiária, que abrange as ruas Custódio Silva Domingos de 

Oliveira x rua Alcínio Vicente Leal, em seu trecho final. O vereador apresentou também 1 (um) 

Requerimento, questionando sobre o surto de sarampo no país, que medidas estão sendo tomadas pelo 

Executivo para imunização da população e realização de campanhas de conscientização para a população. 

Eduardo Rodrigues Xavier (MDB) – Vereador Eduardo Xavier apresentou 2 (duas) indicações ao Executivo 

Municipal, sendo elas: A implantação de mão única, sinalização e demarcação de vagas de estacionamento 

na rua Guadalajara no bairro Guilhermina; Solicitação de Equipamentos de raio x odontológico em todas as 

USAFAS do Município.  

Eduardo Pádua Soares Jardim (MDB) – Vereador Edu Sangue Bom apresentou 2 (dois) Requerimentos, 

sendo eles: envio de Requerimento ao Superintendente da Sabesp, questionando sobre manutenção e 

vazamento de água, localizado na rua Reinaldo dos Santos, no bairro Jardim Glória; Requerimento ao 

Executivo questionando sobre a possibilidade do fechamento da Av. Castelo Branco, entre as ruas Xixová e 

Gaspar Viana, no bairro Canto do Forte, aos domingos no período da manhã. 

Hugulino Alves Ribeiro (MDB) – Vereador Hugo Ribeiro apresentou 1 (uma) indicação ao Executivo 

Municipal, sendo ela, limpeza e retirada de lixo na rua Leonide Maria de Lima n°40, bairro da Vila Mirim 

Isaias Moises dos Santos (PTB) – Vereador Isaias Cabelereiro apresentou 1 (uma) indicação ao Executivo 

Municipal, sendo ela, a manutenção da pista de atletismo no espaço Alvorada 

Janaina Ballaris Silva (PT) – Vereadora Janaina Ballaris apresentou 11 (onze) indicações ao Executivo 

Municipal, para diversos bairros, sendo elas: Solução contra alagamentos, manutenção de calçadas, 

conserto de cratera, conserto de tampa de Bueiro, instalação de bocas de lobo, instalação de placas com 

identificação, limpeza e retirada de entulhos, manutenção e/ou instalação de postes de luz, conserto de 

via, nivelamento, instalação de redutores de velocidade. A Vereadora também apresentou 1 (um) 

Requerimento, questionando sobre os meios de escolha de concessão das licenças de vendas de açaí na 

cidade. 

João Alves Corrêa Neto (PSC) – Vereador Pastor Correa Neto apresentou 1 (uma) indicação ao Executivo 

Municipal, para a criação de um Centro Conviver na região Esmeralda, Melvi, Curva do S e Ribeirópolis. 

Leandro Avelino Rodrigues Cruz (PSB) – Vereador Leandro Avelino apresentou 1 (um) requerimento, 

questionando se existe outro tipo de equipamento para a limpeza das Feiras Livres, menos prejudiciais aos 

moradores e se à possibilidade de adquirir tal equipamento.  

Marcelino dos Santos Gomes (MDB) - Vereador Marcelino apresentou 9 (nove) indicações ao Executivo 

Municipal, para os bairros Ribeirópolis, Samambaia e Esmeralda, sendo elas: Troca da tampa da boca de 

lobo; estudo para instalação de redutores de velocidade; instalação de banheiros químicos e ponto de 



hidratação (bebedouros) nas Praças de Esportes Gilberto Foud Beck e Praça Parque Lenear; troca do local 

da placa de sinalização na rua José Verissimo, frente ao n° 22.729; extensão de rede coletora de esgoto com 

a colocação de caixas de passagens, bem como, a continuidade do asfaltamento, com a colocação de guias 

e sarjetas, tapa buraco na Av. Vitor Meirelles a partir da rua Antônio Mariana; tornar mão única a Av. Vitor 

Meirelles, na quadra onde se localiza a E.M. Professora Maria de Lourdes Santos, proibir estacionar no lado 

oposto da escola e apoio de Agente de Trânsito diariamente; Serviços de abertura de boca de 

lobo/nivelamento. O Vereador também apresentou um Requerimento à Cúria Diocesana de Santos, 

questionando sobre a reforma da Capela Nossa Senhora da Guia, se há estudos em vigor, se sim, quando 

está previsto o início das obras, se não, solicita estudos para reforma com manutenção do local. 

Marco Antonio de Sousa (PMN) – Vereador Marquinhos apresentou 4 (quatro) indicações ao Executivo 

Municipal, sendo elas: Recolocação da placa de identificação na Av. Presidente Kennedy com a rua Itajuba, 

reconstrução do bueiro na Av. do Trabalhador no bairro Sítio São Sebastião do Campo, limpeza em calçadas 

e ruas no bairro Vila Sonia.  

Natanael Vieira de Oliveira (PRP) – Vereador Pastor Natanael apresentou 2 (duas) indicações ao Executivo 

Municipal, sendo elas: Desentupir e limpar os resíduos da boca de lobo, na rua Clovis Batista dos Santos, 

em frente ao número 675, no bairro Jardim Anhanguera; Asfaltamento na rua Capitão Galileu Ramos, bairro 

Jardim Princesa. O vereador também apresentou Requerimento à mesa, para que seja realizada nesta casa 

uma audiência Pública para tratar dos atuais problemas vivenciados pelos catadores, recicladores e 

carrinheiros de nossa cidade. 

Roberto de Andrade Silva (MDB) – Vereador Betinho apresentou um Requerimento ao Executivo 

Municipal, questionando sobre linhas de ônibus Municipais que atendam o Portinho, se há estudos para se 

implantar uma linha que circule dentro do local, se linhas existentes não podem atender o local, e se há 

possibilidade de aumento de linhas no local aos finais de semana e feriados.  

Romulo Brasil Rebouças (PSD) – Vereador Romulo Brasil apresentou 2 (duas) indicações ao Executivo 

Municipal, sendo elas: viabilizar providências quanto ao afundamento na calçada, na rua Josefa Alves 

Siqueira, no bairro Balneário Anhanguera; afundamento na via pública e reparo na calçada, na Av. 

Presidente Kennedy no bairro Balneário Maracanã. 

Sergio Luiz Schiano de Souza (PSDB) – Vereador Serginho Sim apresentou 32 (trinta e duas) indicações ao 

Executivo Municipal, sendo elas: Tapa buraco em diversos bairros; Serviços de desentupimento e consertos 

de bueiros em diversas ruas do bairro Vila Tupi, Guilhermina, Forte, Ocian, Solemar, Caiçara e Jardim Real; 

afundamento de asfalto ao lado da SABESP; vaga para carga e descarga na Av. Presidente Kennedy, n° 

12.332, no bairro Caiçara. 

Tatiana Toschi Mendes (MDB) – Vereadora Tati Toschi apresentou 2 (duas) indicações ao Executivo 

Municipal, sendo elas: Tornar mão única a rua Nancyr Feliciano de Oliveira, no bairro Tupiry; Retirada de 

lixo na esquina da rua Paraguai com a Honduras, no bairro Guilhermina. A Vereadora também apresentou 

2 (dois) Requerimentos, sendo eles: se há possibilidade de instalação de câmeras e intensificação de rondas 

nas ruas da Escola Estadual Oswaldo Luiz Sanchez Toschi; Questionando sobre a Lei 14.481/2011, sobre 

deficiência visual monocular, se há sua aplicação no Município, qual procedimento para receber os 

benefícios da Lei e se existe campanha de divulgação sobre a doença. 

 


