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INDICAÇÃO 059/2018

À

Mesa Diretora

Câmara Municipal de Carmo da Mata

Exmo. Sr. Presidente,

A Vereadora que esta subscreve vem requerer que, após tramitação

regimental, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito ou a quem de direito a

seguinte indicação:

Diante da inércia do Poder Executivo em atender as Indicações dos

Vereadores desta Casa, solicito que seja reiterado os seguintes pedidos:

1 - Verificar de quem é a responsabilidade e cobrar a execução das obras

de acabamento da via Antônio Correa Vaz, recentemente asfaltada. A falta de

acabamento da via, principalmente meio-fio, irá danificar o asfalto e com as futuras

chuvas a rua, em pouco tempo, retornará ao estado anterior, submetendo seus

usuários a poeira e lama. (Indicação 110/2017)

2 - Atenção especial do Executivo Municipal, que se planeje e se organize

de forma que possa conceder uma ajuda financeira a fim de custear o transporte

dos alunos universitários, ou mesmo a cessão de veículos para o transporte. Estes

alunos buscam com dificuldades aprendizado e conhecimento para se tornarem

profissionais competentes e habilitados. (Indicação 135/2017)

3 - Verificar junto ao setor competente a possibilidade de realizar o

pagamento do adicional de insalubridade aos servidores lotados na Secretaria de
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Saúde, notadamente enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, técnicos de

saúde bucal, agentes comunitários de saúde e de epidemiologia, servidores da

limpeza e demais servidores lotados na secretaria de saúde de forma a se cumprir

as normas constitucionais e infraconstitucionais. (Indicação 23/2018)

Nestes Termos.

Pede Encaminhamento.

Carmo da Mata, 03 de setembro de 2018.

Silvia Sirlene Barreto

Vereador


