
 

I N D I C A Ç Ã O   Nº 08/2015 
 

 

 

 

 

 

 

    AGNALDO RODRIGUES DA SILVA, Vereador com assento 

nesta Colenda Câmara Municipal, vêm através desta, INDICAR à Mesa, após ouvir o 

plenário nos termos regimentais, com vistas a ser oficiado ao Excelentíssimo Prefeito 

Municipal de Meridiano, senhor ARISTEU BALDIN, visando reiterar as Indicações n.ºs 

034/2013, de 15/02/2013, autoria do ex-vereador Adailton Piacente Dias e 103/2013, de 

30/10/2013, autoria dos vereadores Alziro Ferreira e Cleri Nunes da Cruz Duran, devidamente 

aprovadas, solicitando serviços de paisagismo e reposição dos letreiros com a denominação 

do município, na rotatória do Trevo de Acesso à Meridiano. 

  

 

J U S T I F I C A T I V A: 

 

Com as obras da duplicação da Rodovia SP-320- Euclides da 

Cunha, foram retirados os letreiros contendo o nome de nosso município, uma vez que além 

da duplicação, no local foi construído um pontilhão que os condutores se utilizam para 

transpor a Rodovia e ainda, proceder a retornos.   

  

A maioria dos municípios vizinhos contém letreiros nos trevos 

de acesso indicando o nome da cidade e essa rotatória no Trevo da entrada à Meridiano se 

encontra ainda sem a devida indicação, dificultando às vezes, alguns motoristas que vem de 

lugares longínquos, por essas razões, o nome de nossa cidade deve estar em local destacado. 

 

                               Com relação à solicitação de serviços de paisagismo acreditamos 

que a Prefeitura Municipal possa promover o paisagismo no local, com procedimentos 

corretos, critérios e padrões relativos quanto à visibilidade e segurança, visando contribuir 

com a harmonia visual, plantando vegetação agradável aos olhos e causando boa impressão a 

todos aqueles que venham nos visitar ou aos viajantes.  

 

Estes são os pedidos com a qual esperamos contar com o apoio 

dos demais Vereadores e posterior atendimento do senhor Prefeito Municipal. 

               

                                                

Sala das Sessões Laércio Ribeiro de Novaes, 

Em, 22 de Julho de 2015. 

 

 

 

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA 

Vereador 

 

 

                          


