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Indicação 594 

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, 
obedecidas às formalidades regimentais, se digne Sua Excelência 
determinar ao setor competente da municipalidade os estudos que se 
fizerem necessários visando a instalação de "Academia da Terceira 
Idade (ATI)", com equipamentos para pessoas com deficiência e 
playground, na área instalada no cruzamento das ruas Antônio Pinto 
Guedes e Tenente Aureliano Ribeiro do Nascimento, no bairro Morada do 
Sol, em César de Souza. 

A medida se faz necessária tendo em vista 
atender pedido dos moradores da região, conforme abaixo-assinado em 
anexo. Além disso, tal região concentra diversos condomínios e indústrias, 
com grande fluxo de pedestres que por sua vez não têm opções para 
atividades físicas no local. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 28 de Outubro de 2020. 

FRANCIM VIEIRA - FAROFA 



28/10/2020 tenente aurelino ribeiro do nascimento x antonio pinto guedes - Google Maps 

Gor,,gle Maps tenente aurelino ribeiro do nascimento x antonio pinto guedes 

Imagens ©2020 CNES / Airbus,Maxar Technologies,Dados do mapa ©2020 20 m 

"tenente aurelino ribeiro do nascimento" 

R. Ten. Aurelino Ribeiro do Nascimento 

Mogi das Cruzes - SP 
08820-435 

"antonio pinto guedes" 

R. Antônio Pinto Guedes 

Mogi das Cruzes - SP 

Não vê aquilo que procura? 
Experimentar antes a Pesquisa Google 

Este local deve constar no 
Google Maps? 
Adicionar um local em falta 

https://www.google.com.br/maps/search/tenente+aurelino+ribeiro+do+nascimento+x+antonio+pinto+guedes/g-23.51 35905,-46.1525981 ,164m/d ... 1/1 



ABAIXO ASSINADO 

Os cidadãos abaixo-assinados, solicitamos a implantação de uma ATI e um playground no cruzamento da Rua Antônio Pinto Guedes 
com Tenente Aurelino Ribeiro do Nascimento, Morada do Sol — Cesar de Sou a 

Esperamos que nosso pedido seja atendido, encaminhamos este documento ls inado. 

NOME i ASSINA , RG 
v"-re /c:, Cc»-?-er ,eet_e-ivc... 1 r.oseG 96•Ç 

1?. Q Co - 8 9 s. '-.4940,tea, _i 
(Á vo -cp-. --Nt-Y7 9u1íJ . :1=ete'CZ -7,;---Ini 

12, 

' rft.;r. aè üsuA ,, 1- 0`kWã'O-

r• ,, , to é i 24 (e (9 -n /,,,,, 
I • ._. • • 442, 92133y-5-

,* .._ i f•CP/, ' _a _ ---

I' er2-' 9'11 5 i 
PI° -c / ' a - 4> 1

0.t.4,-)
d4 t.JQi3

,CI:ject.24, cic,5 e9- z 6 7.-- o 23-7-, 
fiLÁcucu

• ow 1 Aa9.xáo, 
_. ,/.._ •, , 

... .. ,..5.,..0 . ..; . G43 .ç) c,-- -g(-„ 
cRI 



-^ 



ABAIXO ASSINADO 

Os cidadãos abaixo-assinados, solicitamos a implantação de urna ATI e um playground no cruzamento da Rua Antônio Pinto Guedes 
com Tenente Aurelino Ribeiro do Nascimento, Morada do Sol Cesar de Souza 

Esperamos que nosso pedido seja atendido, encaminhamos este documento assinado. 
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